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Stormäktigste Allemådigste Konung!

oJ

; j t TT

För Eders Kongl. Maj:ts fötter nedläg-

ger Svenska Akademien en förnyad Upp-

laga a£ de Handlingar hön hittills af

trycket utgifvit. Den del deraf, fom

till en början nu i underdånighet öiVer-

lemnas , innehåller henne$ Stiftelfe af
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Eders Kongl. Maj:ts Högstfaliga Herr

Fader. Den förvarar äfven ett lika dyr-

bart, men till fin befkafFenhet ännu me-
ra fäUfynt vedermäle af denna ftora och

odödliga Konungs kärlek för vittra yr-

ken. Då Högbemälte Herre fjelf täfla-

de om det pris Han ftiftat, lemnade Han
åt häfderna ett efterdöme, fom de för-

ut icke kunnat framvisa. I Äreminnet

öfver Torstenfon, gaf Han ett nytt be-

vis af fitt fnille, af fin vidfträckta om-
fattning, af fin känfla och varma för

Fäderneslandet, för äran, för allt hvad
i menskligheten är ftort och ädelt. O-
känd täflade Han, och okänd vann Han
fegem. Då Han federmera täcktes gif-

Va Sig tillkänna, och nedlät Sig att af

Akademien emottaga belöningen, upp-

liöjd^ Han på en gång inom Sveriges

gränsor både krigets och fnillets lagrar.

Torstenfon, berömd af iin ftora Kon-
ungs ftora Efterträdare, borde med för^

ökad kraft ur fin grift tala tiU Svenska

män, och uppmana dem att träda i fi-

na fotfpår j och de, fom i en firamtid
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belönas för fnillearbeten, böra känna Kg
höjas, då de krönas med ^^mma pris,

fom Konung Gustaf den Tredje både
grundat och varit den förste att eröfra.

Dessa minnen af en vördad och

älskad Fader, ^öra helt visst det offer

kärt för Eders Kongl. Maj:ts hjerta, fom
Akademien nu har den nåden att fram-

bära. Om Eders Kongl. Maj:t i den öf-

riga Samlingen fer en lyckHg verkan af

den Höga Stiftarens visa affigter ; om
Eders Kongl. Maj:t i de fkrifter Akade-

mien belönt, eller hennes egna Leda-

möter författat, finner råda vördnad och

kärlek för Religionen, för Thronen, för

Fäderneslandet, Sanningen och Djgden,

hoppas Akademien, att Eders Kongl
Maj:t dömmer henne värdig fortfarandet

af det nådiga hägn, fom redan gjort

Eders Kongl Maj:t till hennes andra

Välgörare , och hos hennes medlemmar
med den underfåtliga tacklkmheten för-

enat den enfkilta. Detta, allernådigste

Konung! är det käraste föremål för A-
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kadenuens Önskan, och det är, lifrad

af det gladaste hopp, fom hon har den

nåden att med djupaste underfåtlig vörd-

nad, nit och trohet framhärda
il

Stormäktigste AJlernådigste Konung!

Eders Kongl Maj;ts

allerundcrdånigste, tropligtigste

tjenare och underlåter

G, Adlbrbeth, g. F, Gyllenborg, N. v. Rosensteiw,

Direktör. K^n^Ien Sekreterare,

N, P. Gyldknstolpe, A. I»^^ Edklcrantz, J. A. Tjngstadius,

C. Flemmutg. M. Lbhn&erg. ;](. VxngIrd, A* G; Silverstolpe,

J. G. ÖxBNSTJERiVA, C. B. Zibeie;. J. R, Blosc M. Ramel.

C, G. Nordin. C, G, Leopold. J, Murberg, N» L, Sjöberg.
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UNDERRÄTTELSE,

Sedan Svenska Akademiens tryckta Handlin'

gar redan voro till en betydlig del utgång-

na^ trodde Akademien Jig Ja mydtet rfier bö^

ra vara betänkt på en ny upplaga^ fom det

ortografiska arbete j hvarmed hon var fysseU

fattj, lofvade henne att kunna med ny för-

del för fpråket företaga den. . Detta heflut

fattadt ji inftälldes tryckningen af det fom
ännu icke var utgifvit. För att fpara de lä-

fandes kostnad j, valdes ett mindre format 3

fåfom bcqvämareji och äfven vanligast. Att

likväl icke belasta med en ny utgift dem^ fom
redan ägde Akademiens förut tryckta Hand*
Ungars vidtogs den utväg , att afdela allt^

fammans i två Tomföljders innefattande^ den
ena det redan tryckta, oc\ den andra det fe-'

dari tillkomna* Skillnaden i formatets hvilken

ej faknar exempel bland periodiska arbetens

^nfåg Akademien icke blifva hinderlig för
demfonis utan att vilja förfkajfa fig hela den
nya upplagans blott önska att fortfatta den
äldre^ De begge Tomföljderne komma på det

fatt att åtfkiljass att den af de äldre och
förut tryckta Skrifter kallas: Svenska Akade-
miens Handlingar ifrån år 1^6, och den fom
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innefattar det nya : Svenska Akademiens Hand-
lingar från år 179&. De färfkilta delar af
hvardera^ erhålla fin nummer efter den ord-*

ning, hväri de utgifvas.

Akademien är finnad att, få länge tilU

fången på redan tryckta Handlingar fådant
medgifver , alltid på en gång utgifva tvenne
delar, en af kvardera Tomföljden. Den font
härjar de nyare, innehåller Akademiens tan^
har om fvenska Staffättet, och har fitt eget
företal. Om den närvarande behöfver, i A^
kademiens tanke^ intet annat fägas, än do
underrättelfer fom nu hlifvit lemnade.

Ibland de Skrifter den innehåller » finnes
likväl en, fom utom fitt eget värde, får ett

ökadt af den hand, fom dårmed prydt A^
Jiademiens Handlingar och fvenska Vitterhet ,

len. Att Konung Gustaf den Tredje för^

fattät Äreminnet öfver Torstenfonj är redan

af allmänheten kändt^ Akademien äger nu '

den tillfredsftällelfen, att lemna, tillika med
fin bekräftelfe deraf , äfven en färfkilt och

omftändlig upplysning rörande den mest fäll*

fynta och mest fmickrande händelfe fom hen*

nes och någon Akademis häfder hittills för^
varat.

Så långt det varit för Akademien möj-

lifSl^* hat hon fökt att redan ifrån början af
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denna nya upplaga 3 gifva åt Jtaffältet ftad-

ga och enlighet. Utgifvandet af tvenne To^

mer på en gångs den längd af tid trycknin^

gen upptagers och nödvändigheten att få ti-

digt fom kunnat fke, begynna den, har lik-

'väl icke tillåtit henne att^- i detta hemödan-
dcs intill fullkomlighet lyckas. Det är fvårt

,

om ej om^öjligts att innan fista fulländningen

€if ett arbete s fådant fom det ortografiska

,

hvarmed hon varit fysselfatt ^förutfe alla de

ftorre och mindre frågor^ hvartill omfattnin-

gen af ett helt fpråk beftändigt föranleder.

Denna omftändighet torde få tjena till ur^

fäkt s om det ftaffätt Akademien omfider
fastftällty och fom hädanefter kommer att

följas s icke ännu kunnat i denna första del
iakttagas med yttersta noggranhet.
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INNEHÅLL.

Handlingar rörande Svenska Akademiens In-

ftiftelfe.

Inträdes -Tal af Friherre Arm fel t och Herr

Nordin.

Inträdes-Tal af Herrar Celsius och Vingård.

Inträdes -Tal af Herr Leopold.

Inträdes -Tal af Herr Clewberg.

Handlingar rörande Svenska Akademiens Hög-
tidsdag 1786.

Berättelfe om Äreminnet öfver RiksRådet Gr«f-

ve Lennart Torstenson.
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HANDLINGAR
RÖRANDE

SVENSKA AKADEMIENS

INSTIFTELSE.
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JL/en ^o Martii 1786 behagade Konungen be-

gifva Sig till Rådkammaren, och för de förfara-

lade Herrar Rikets Råd . tillkannagifVa Inrätt-

ningen af en Akademi, hyilken kommer att

beftå af Åderton Ledamöter, och, under namn
af Svenska Akademien, arbeta på Svenska

Språkets uppodlande och Smakens fladgande, få

i Vältalighet fom Skaldekonst. De fÖr denna

Akademi utfärdade Stadgar blefvo för Herrar

Rikets Råd uppläste.

Till en början hade Konungen nämt Tret-

ton Ledamöter, ämnandes att låta Akademiea
genom Val fylla de öfriga fem rum. De nu ut-

nämde, Herr RiksRådet Grefve von Höpken,
Sv. Akad, Uandl. 1786. i
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Herr RiksRådet Grefve Carl Fhedrik Schef-
FER, Herr RiksRådet Grefve Mathias von
Hermansson, Herr RiksRådet och FältMar-

ikalken Grefve Axel Farsen, Öfverste. Kara-

marjunkaren Grefve Johan Gabriel Oxen-
stierna, Statssekreteraren Elis SctiRÖDER-'
HEiM, Bifkopen i Ltind Doktor Olof Celsius,
Bifkopen i Götheborg Doktor Johan Win-
GÅRD, CantzliRådet Grefve Gustaf Fredrik
Gyllenborg, CantzliRådet och Hans Kongl.'

Höghet KronPrinseils Informator Nils von
RosENSTEiN, fom tillika blifvit utnämd till

Akademiens Ständige Sekreterare, KammarRå-
det Anders af Botin, Expeditionssekretera-

ren Gudmund Göran Adlerbeth, Konun-
gens Handsekreterare Johan Henrik Kell-
gren, fingo famma dag KallelfeBref, med be-

fallning att taga fitt Inträde den 5 nästpåföljan-

de April, hvilken dag, utmärkt för 24 år fedan

genom Konungens första inträde i Rådet fåfom

Svea Rikes KronPrins, blifvit utfedd till Aka-

demiens offenteliga Inftiftelfe.

Då denne sistnämde dag inföll, förrättades

Inftiftelfen på flora Börs$alen i en talrik fam-

ling Åkörare af alla ftånd och kön. Drottnin-

gen, KronPrinsen, Hertigarne, Hertiginnan, den
Kongl. Prinsessan behagade åhöra denfamma
incognito i en läktare med galler. Den med-
lersta delen af fålen var genom et (kränk af-

(kild. Vid öfra ändan flod Konungens Stol,

från hvilken var en gång till det rum, hvarest
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Akademiens tio närvarande Ledamöter ^fbtdada
Dess ankomst. Enär Konungen kl. inemot 6 ef-

termiddagen ankommit, qvarftannade endast de
trenne Akademiens närvarande Ledamöter, fora

äro Rikets Råd. De öfrige gingo ut i fålen, dit

Konungen federmera täcktes begifva Sig. Fram-

för Konungen gingo Herr RiksRådet och Riks-

Mai (kalken Grefve Gyllenstjerna, Herr Riks-

Rådet och ÖfverStåthållaren Friherre Cari*

Sparre^ fom ftällde lig på hvardera fidan om
ftolen, Herrar RiksRåden Grefve Höpken,
Grefve Hermansson och Grefve Fersen, -fom

intogo fina rum bland Akademiens Ledamöter^

Herr Grefve Brahe, fåfom tjenstgöraride Capi-

taineLieutenant, Friherre Armfelt, fåfom upp-

vaktande Öfverfte KaramarJunkare, HofCantz-

leren Friherre Ramel och StatsSekreteraren

Carlsson. Sedan Konungen intagit ftolen och
Akademiens Ledamöter fördelat • fig vid hvar-

dera fidan af Ikranket, blef StatsSekreteraren

Carlsson befalld att uppläfa efterftående Öpp«-

na Kongl. Bre£ om Akademiens Inrättning:

Vi GUSTAF, MED Guds Nade
Sveriges, Göthes, och Vendes
Konung etc. etc. etc. Ar^vinge
TILL NORRIGE, SAMT HeRTIG .TILL

SCHLESWIG-HOLSTEIN ETC ETC. ETC
Göre vetterligt, att allt ifrån den ftun-

den, igenom Guds underbara Förlyn
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jDcTi Dess märkeliga biftånd, Vi kommit
till St}nrelfen af detta Vårt FäderneRike,

jbar Vår högsta trängtan varit, att ut-

märka Vår Regering med allt fom kun-

nat lända Riket till nytta, förmån och
ära; Vi kunne ej nog erkänna Förfy-

nens fkickelfe, fom lä främjat Vår ön-

fkan, att Vi fett Rikets välftånd tillta-

ga, och under ett beftändigt inhemskt

och utvärtes lugn (fällfynt i våra Tide-

böcker), den tvedrägt alldeles förfvin-

na, fom fönderflitit Riket, och enighet

utplåna minnet af de förra ohjggHga

tider. Vi hafve fökt att befrämja Nä-
ringar, Slögder, Handel och Sjöfart,

famt dels uppmuntrat, dels Sjelfve till-

fkapat fådana Inrättningar. Vi hafve

upprättat Vår Sjömakt ifrån det mest

förfallna tillftånd, till den ordning den

faknat fnart i hundrade år; Vi hafve

fatt Vår Krigsmakt på en rörlig fot,

förbättrat de gamla Fäften, fkyndat på
de nyas fullbordande. Nya Skeppsdoc-

kors byggnad. Durkfarters öppnande,
Rättvifans fkyndfammare gång , nya

Domftolars upprättande, nya Höfdinge-
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idömens inrättning, (till förbättrande af

allmän ordning), nya Städers anlägg-

ning, de gamlas utvidgande, de öfrigas

och i fynnerhet HuiViidftadens prydan-

de, häfva varit frukter af Våra omfor-

ger famt följder af det nit, med hvil-

ket Vare trogne un^erfåtare beflitat fig

underftöda Vårt Fäderliga bemödande,

att utvidga detta Vårt Rikes heder och

enfeende, under ett oftördt fredslugn,

till den höjd fom en af de äldste Mo-
narkier i Europa egnar, och fom det

Svenska namnet i fordna Tidehvarf,

med dess mandom och fegrande va-

pen, få ärefullt förvärfvat. Vi hafve

ock anfett lör ett af de mest lyfande

tecken af alhnän trefnad, då Vetten-

fkaper, fria Konster och Vitterhet fig

titfprida, famt ingen ting mera tjenan-

de till ett Folks leders behaglighet och

följakteligen till bibehållande af alhnän

ro, än då fådana Förftåndets och Sma-

kens ädla delar iig förkofra och tillta-

ga. Vi hafve derföre redan, vid bör-

jan af Vår Regering, med Vårt Ko-

nungsliga hägu och befkydd omfattat
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"t^ettenfkaps Akademien, famt med Vår
omforg underftödt och begåfvat Vitter-

hets - Hiftoiie- Antiqvitets - ocK Medalje-

Akad^piien, ftadgat Målare- och Bildt-

huggare- famt befkyddat den af några

Våra underfåtare infliftade Mufikaliila

Akademien i Men "Vi hafve faknat en
Inrättning, egnad endast till Språkets

förbättring; ett Språk, fom igenom fin

manlighet och fin ftyrka ej eftergifver

något af de mest bekanta, och fom al-

lenast faknat den namnkunnighet, hvU-

ken ftöre Skribenter endast förfkafFa

,

hvilka fällan tryta, då Regenten dem
igenom fitt hägn uppmuntrar. Vi haf-

ve ock redan med nöje fett fådana

Skrifter utkomma, hvilka bära vittne

om den finak och ftyrka åtfkiUiga Snil-

len äga, hvilka endast vänta ett itörre

fält att vifa fig och hedra Tidehvarfvet.

Vi hafve derföre beflutlt, att upp-

rätta ett Samhälle eller Akademi endast

för Svenska Språket, den Vi velat helga

åt de ilaste af alla tidsfördrif: Väl-

tällgke^en och. Skaldekonsten, att un-
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der uppodlande och ftadgande af Svexi-

Ika Språket, utlprida och upphöja Äran
och -Minnet, famt fjunga de Store Mäns
lof, fom dpls ftyrt, dels tjent och fräl-

Jat Fäderaeslandet, och dermed på en
gång utvidga Svenska Namnets och
Språkets ära. Vi vilje fåledes härmed,

och i kraft af detta Vårt öppfta Bref, af

Konungslig Makt och Myndighet, upp-

rätta, ftadfästa och gilla ett Samhälle af

Åderton Herrar och Män, tiÖ Svenska

Språkets ftadgande och uppodlande, famt

till öfning för Vältaligheten och Svenska

Skaldekonsten; hvilket Samhälle fkaU nu
och evärdeligen bära namn afSvenska
Ak-ademien, den Vi nu, få för Oss

fom ock för Våra Efterträdare på Sven-

fka Thronen, ' tage under Vårt färdeles

hägn och befkydd: viljandes den med
färfkilta Penning - underftöd begåfva ;

famt, om något vidrigt Dess Medlem-
mar, fåfom Ledamöter af jdenna Aka-

demi, händer och vederfares, det med
högsta onåd anfe och upptaga; och

hafve Vi velat nu och för alltid ftad-

fästa för deras göromål vissa Stadgar
j.
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fom Vi vilje fkola hållas uti obrottslig

helgd, och hvilka af hvar och en af

denna Akademis Ledamöter nu och

hädanefter, vid deras inträde i Aka-

demien, fkola egenhändigt underteck-

nas; och tiU en början af denna Aka-

demis inrättning, hafve Vi utfett föl-

jande Herrar och Män, dels kände för

deras utmärkta Vältalighet och ftar-

ka Skriffätt famt kärlek för Vitterhet,

och dels de, hvilka redan fig hedrat

med Skrifter fom riktat Språket och

vunnit allmänt lof, hvilka, fedan de

inför Oss oflenteligen fammanträdt, och,

enligt ofvannämde Statuters 29 §, med
Lottning utrönt den ordning de i Sam-
mankomsten fkola iakttaga famt under-

tecknat Stadgarne, hafva att fatta öf-

verläggningarne i gång, och enligt i3

§. välja de öfriga Ledamöter. De Herrar

och Män Vi utfett, äro:

Herr RiksRådet Grefve vonHöpkek.
Herr RiksRådet Grefve C a. rl Fr. Scheffer.
Herr RiksRådet Grefve von Hermansson.
Herr RiksRådet och FältMarlkalken Grefve A x e js

Ferien,
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Öfverste KammarJunkaren Grefve Johan G Åk

BRIEL OXENSTJERNA,
Statssekreteraren Schrööerheim.
Bifkopen i Lund Doktor Celsius,
Bilköpen i Götheborg Doktor W i n g a r d.

CantzliRådet Grefve G YLLEo^f b org.
CantzliRådet och KronPrinsens Informator Ni l *

VON RosENSTEiN, fom ock blir Aka-
demiens Sekreterare.

KammarRådet af Botin.
Vår Sekreterare Adlerbeth.
yår Handsekreterare Kellgren.

TlU yttermera visso hafve Vi detta med
Egen hand underfkrifvit och med Vårt
Ttora Konungsliga Sigill bekräfta låtit,

fom fkedde på Stockholms Slott, den
Tjugonde dagen i Martii månad. Jr
efter Vår Herres Jefu Chrifti Börd,
det Ettufende Sjuhundrade och yå det

Attationde Sjette.

GUSTAF.

M. R A M E £.•

Vid Originalet följer det Stora RiksSigillet, i en vi*
bangaud^ SiUverkupa.
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ICöMrtgen behagade då, i följande Tal, gifva tillkänna

de orfaker, fom föranlåtit Akademiens fliftande

och det ändamål fom dermed är påfyftadt:

J\tt befrämja allt fom kan lända till Rikets

nytta y är ftädfe mitt högsta fyftemål; att bidra-

ga till Svenska Namnets ära, är min ftörsta ön-

fkem. Dess namnkunnighet, utfpridd kring Eu-

ropa, genom dess fegrande vapen, har ofta

gjort dess Medborgares bekymmer, då det upp-

höjt dess glans. En annan ära återftår oss än-

nu att förvärfva , den fom är Vitterhet och bok-

liga Konster följaktig, -fom trotsar tiden och
den vanlkeliga lycka fom eröfringar åtfölja

,

men fom förfvinner med der^s förlust. Den
kan endast vinnas i lugna tider, der inhemsk
fämja, utländsk fäkerhet tillåta Snillen att fig'

lemna fritt till den eld fom upptänder dem,
och fom döljes, fast ofta den födes, i oroliga

tider. Men, om en lång fred, en oftörd ro

bidrager till ett Rikes väl, till underfåtares fäll-

het, få föder den oftast af fig en orklösliyet i

^älen, fom alftrar barbari , och förkolnar de Snil-

len, fom i andra tider upplyste och hedrade Fä-

derneslandet. Ty mennifkorna äro få fkapade,

att endast rörelfen uppeldar dem, att de äfka

flarka driöjädrar att upptäcka de gåfvor natu«

ren dem gifvit, att lugnet, under hvilket de

äro allena lyckliga, förbereder ftörre hvälfnin-

.gar, då ej en förfigtig vakfamhet bereder dem
tillfällen att göra fig nyttiga och vidlrägdade,

och hindrar dem, genom hoppet af ära och

Digitized byGoogle



1

1

xiamnkunnijghet, att falla i en lättjefull dvalajj

likfl farlig för dem ifom för det allmänila.

Den täHani den liflighet, fora Vettenlka-

per och Vitterhet uppväcka, är det enda me-
del att i lugna tider bibehålla den värma, i

Sinnen, fom kan tjena Fäderneslandet och da-

na i fredens iköte de Medborgare, hvilkas ^älar

en gång kunna bidraga att frälfa Riket då Itor-

mar uppväckas.

Men, utan Språkets namnkunnighet i främ-

znande Länder, blifver deras ära, fom i Vitter-

lek det pdla, ej, kunnig; och utan dess llad-

gande med fäkra Lagar, blir dess namnkunnig-
het omöjlig; ty utan ftora Skribenter bUr ej

Språket kändt, och utan fäkra reglor, kan ej

ptt Språk väl fkrifvas.

Det är till detta ftora verk jag lägger i

dag den första grundval, och det är J^der jag

utfett att ftifta för Språket Lagar, att fullbor-

da mitt verk.

Till detta fordras kunfkap, vitterhet, lär-

dom och fmak; desfe äro olkiljaktige till än-

damålets vinnande, fast de fällan äro förenade.

Derföre fordras ett Samhälle , fammanfatt af

dem, fom brinnande af kärlek för vitterhet,

hafva fritt följt fin böjelfe och endast fysslo-

fatt fig med dess yrken; af dem, fom igenom

ea vidfträckt lärdom ftadgat fina omdömen på

grunder, fom tider och fekler dem förelagt; äf

dem, fom i Rikets tögsta värf, eller i allmän-
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fia fammanlefnaden , från barndomen fladgat

deras fmak, genom den noggrannhet de ftora

ämbeten de beklädt alltid äfka, eller genom
det Itändiga ombyte af menniikor deras kall

kraft af dem att umgås med, hyilka nödvän-

digt fordra en aktfamliet i tal, ett noggrannt

val af ord, fom utgör den fina känflan, hvil-

ken gifver hv.irt ord fin rätta mening och fö-

jrelkrilVer den gräns, öfver hvilken de ej kun-

na föras.

Om ett Samhälle, på fådant fatt förenadt,

kan bidraga till det verk jag nu påfyftar, hvad

fkah jag ej hoppas af det Samhälle jag nu ftad-

fäster, då, vid dess första ftiftelfe, jag fer det

af fådana Lemmar fammanfatt, hvilka jag nu
till dess inrättande har utnämt? Och det är ej

en ringa ära för min Regering, att under min
Spira fe fådana Herrar och Män förenade, fora

lofva Svenska Språket få mycken heder, och
fom visserligen blifvä en gång af* det hedrade.

Hvad Ikall ej fåmtiden vänta af en inrättning,

fom i fin första början lyfer af fådana Ledamö-
ter; men huru mycket ftörre blir ej efterverJ-

dens omdöme ? Elterverlden , för hvilken J

kommen att arbeta; den hvilken fer med fun-

dare ögoit de ftora egenfkaper, utan att låta

iig förblinda hvarken af det falska fken famti-

dens fmicker, eller de Ikuggor dess oförtjenta ta-

del föker att käfta på de medlefvande; dä den
i Akademiens Tideböcker igenkänner de fam-

ma nauin^ fom Rikets Akter egna äfven få myo
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fcet åt Hiftorien fora åt Vitterheten; då en gång

den får fe, att den förste af Rikets Råd a), dea

förste Stiftaren af ett lärd t Samhälle i Riket, är

ock den förste Ledamoten i denna Akademi, och

att han ej endast bekläder detta rum fom en

älfkare af bokliga konster, men fom den värdi-»

gaste och fäkraste domare af fmak och vitterhet.

Näst honom kan med Ikäl räknas för en

värdig Ledamot af ett vittert Samhälle den

Rådsherre bj fom, nu frånvarande, har med
den patriotiska kärlek fora framlyst i alla hans

gärningar, förenat en äfven få fäker fmak' fora

behaglig Ikrifart, och om hvilken jag ville fä-

ga långt mera, om jag ej fruktade att man
kunde tillegna en fkyldig erkänfla det endast

fanningen af mig krafde till min uppfostra-

res lof.

Att förena i en hög ålder det mest glättiga

finne, och det prydligaste Ikriffätt med ftyrel*

fen af ett Rikets Verk, fom fordrar mer ar-

betfamhet, mera noggrannhet än fniile, och fom
oftast kimde förcpäfva det, är ett fällfynt ef-

terdöme, men fom vittnade mer än mina ord,

huru mycket den Rådsherren cj lärer både gag-

m) RiksRådet Grefve Hopken var en af de Man fom

först inrättade Vettenfkaps Akademien, och blef den

förste Ledamot i VitterheU Akademien, då den in*

ftiftades lyöS.

h) RiksRådet Grefve Carl Fredäik Scheffer.

c) RiksRådet Grefve Hermansson, tvenne gånger Pr»-

fident i Riket» KammarCoUegium.
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na. och hedra Akademien , om ej hans fnilles

gåfvor , Föhrarade i Rikets Handlingar, hade
redan förtjent honom en namnkunnighet, fom
han nu går att dela med Akademien.

Men hvilken har mera rätt att deltaga i

ett Samhälle, egnadt Svenska Språket, än den
Herren dj^ fom få ofta fört ordet i Rikets all-

männa Sammankomster, fom med få mycken
ordning, med få ftor klarhet, med en få fegran-^

de ftyrka låtit höra fin rost? J återkallen. Gode
Herrar, minnet af de tider af det gamla Rom^
då man fåg de förnämste medborgare lörena

bokliga konsters Ikötfel med Rikets yppersta

värf, och med famma röst de ftyrkte rådflagen,

med famma hand de tecknade befluten, upp-

lyfa medborgare med fina ikrifter och pryda

Språket med fin vitterhet, och kanfl^e ännu

dengenom mera gagna fitt Fädernesland, då de

Itadgade dess Språk på fasta grunder: Ty hvad

är renheten af ett Språk? ikönheten af dess. ut-

tryck? Hvad är det annat än vettenfliapen att

tolka rediga tankar med korta, iiarka och fau-

na ord, till hvilka ej kan gifvas tvenne bemär-

kelfer, och fom framföra tanken med faÄima

klarhet fom den är aWrad? och hvem finner

ej den ftora förmån fom det förorfakar det all-

männa, ja X allt fom är mest angeläget för Sam-

hällets nytta och lugn? Afhandlingar, Öfverens-

kommelfer, Lagar, författade i ordhvilkas rätta

'4) RiksRådet och FältMarfkalken GrefVe Axil Fersbw,
treime gånger LandtMarfkalk*
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mening odh oftörda uttryck äro ftadgade ocK
erkände^ blifva ej mer underkaftade det mör-«

ker, den tvekan, den Händiga uttydning, hril-

ken ofta, för att bättre förklara en mening|
ändrar alldeles de viaaste före&rifter; och huru,

många exempel liafva vi ej af de olägenheter

fådane uttydningar alfb"a af fig? Våra Tideböc-

ker bära deraf vittne.

Med Eder» Gbde Herrar, förenas i dag få-

dane Män, fom redan både riktat och hedrat

vårt Språk; och huru kunde i ett Samhälle,

helgadt till Rikets Välgörares och Hjeltars lof,

fom ikall fira fin högtid på den Store Gusta»
Adolphs födelfedag, huru kunde, fager jag,

förbigås den, fom med ett namn, e) nällan i

våra minnen förKfvadt med Gustaf Adolphs,
har 5elf med en få rörande ft^mma begråtit

Dess död, och fom med en fäker fmak före-

nar all den behagUghet i fina Ikrifter lom dess

naturliga ömhet, dess kända fromhet, dess um-
gängesfätt gifver honom i den enikilta fam*

manlefnaden.

Den vittrfe Man , fom med en IS ädel Ikrif^

art vet att pryda de allmänna Författningar,

fom utgå af det ämbetes (kyldighet han i Ri-

ket l?ekläder^^ och fom enligt den plikt, ho*

nom i Mina Ordens Lagar är föreftrifven, tol-

kat med få mycken fanning och vältalighet den

e) Öfverste Kammarjunkaren Grefve Oxinstjikna. OJö^

ofver Gustaf Adolphs Död.

^ Statssekreteraren ScHKODSRHErM.
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alderöegne Riddarens g) Äreminne (Kvilken,

ledan han börjat fin liferids lopp i Norden»

Alexanders tjenst, grånat och flutat fina dagar £

mitt Hof) , har visserligen rätt att räknas för

en värdig medlem i ett Samhälle, hvars fyfte-

mål är vältalighet.

Den Skald kj fom med en få hög flamma

:§ungit Carl Qustafs fegrar ij^ hvars kända
arbeten redan i mer än tjugo år prydt Svenska

Språket, kj hedrar visserligen mera detta Sam-

hälle af hvilket han nu blir Ledamot, än han

af det blir hedradt*

Akademiens angelägenheters ftändiga för-

valtning kunde ej anförtros i fäkrare händer,

än i den ftians /) vård, fom fkall dana Fäder-

neslandet och mitt framtida hopp, hvars be-

haglighet i undervisningsfättet, hvars lärdom,

hvars vidflräckta vitterhet har gjort honom af

främmande aktad, och banat honom vägen till

den ypperliga förtroendes beftällning han nu
ifinehafver.

Att ikrifva Hiftorien med fanning, dertiU

fordras lärdom och frimodighet j att Ikrifva den

med

g) Iminnelfetal ofver RitisRädet och RiksMarfkalken Gref^

ve LlEWEN^
h) Grefve Gustaf Frbdrik Gyllbnbouc.
i) Tåget öfver Bäh,
Ti) Verldsföraktfiren och flera Andra Arbeten, tryckta deb

i VitterhetsAkademiens Htoidlingar, dels färfkilt.

1) CantzIiAådet Rossnsxein^ KronPrinseas Inibrmator^
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med behaglighet och nytta, dertill fordrad för-

ftånd, philofophi och vitterhet. På huru myc-

ket fatt förtjenar icke denne Ledamot mj fitt

fäte i detta Samhälle, och huru mycken nytta

bör man ej vänta at dess förftånd och lärdom

,

af honom, fager jag, fom redan gjort en få

vacker början nj till det arbete Akademien
nu ålägges*

Huru kunde ock derföre de begge Skalder

glömmas fom, den Ene oj med få mycken be-

haglighet låtit på Svenska Skådeplatsen tala

Euripides och Homeri Hjeltar pj ^ och med
få mycken ^äl tolkat Coras och Alonzos kär-

lek qj; den Andre r) fom med all Skaldekon-

ilens ilyrka upplifvat Gustaf Wasas patrio-

tiska ^äl) vist honom, få till fägandes, uppftiga

ur grafvén, och låtit Svenska Folket ännu en
gång sJ hylla med den lifligaste glädje den
Hjelten, fom för mer an tvåhundrade år fedan

frälst våra förläder från verldsligt och ande-

Ugt tvång.

m) KammarRådet Botin. UtJiOst till Svenska Folkets

Hiftoria,

n) Svejuka Språket i Tal och Skrift •

o) Kongl. Sekreteraren Adlerbeth.

f) Iphigenie uti Aididen, Tragedi med Chorer, upp.

förd 1776.

q) Cora och AlonzOy Opera, uppförd 178a.

r) Konungens Handsekreterare Keli>gren.

s) Guftaf Wafa, Lyrisk Tragedi, hvilken med en o-

vanlig mängd åfkådare uppförts a3 gånger imdec

1786 års vinter.

Sv* Akad. Handl. 1786* S
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7ag fakxut ibland Eder i åäg tyenne vår-»

éigSL Lärare, hvilka med fkäl Törtjena att intaga

fina rum ibland Eder. Den Ene, Gustaf
Ehikssons Häfdatecknare t) i en tid , dl

Hiftorien var förvandlad till Krönikor, har, den
förste, med ett manligt Ikriffätt upptecknat

Gustaf "Ekikssovs förtjänster och rättfärdi-

gat Sonen från många orättvisa befkyllningar u).

Den Andre vj har på ett fallfamt fatt med all

vältalighetens behagUghet tolkat de Hiramelfka

fanningar ooj^ och tjent fpraket och fmaken,
då han med ovanliga gåfvor uppfyllt det vigtiga

kall han bekläder.

Af fådana Domare kan Svenska Språket
Tänta fig ett nytt och ärefuUt Tidehvarf^ och
detta verk är ej ovärdigt dem, fom uppoffrat

fin^ hela tid i Rikets yppersta värf; och jag be-

höfde ej andra (käl att rättfärdiga en inrättning

fom för en få ftor nytta med fig; ty jag vet

att det finnes de fom tro, att bokliga konster

och vitterhet äro onödiga, att de äro af det

flags öfverflöd fom förfvagar fl:yrkan af ^älen;

fom är endast tjenande till ett vekligt Folks

tidsfördrif; fom bör bannlysas från en aUvarfam,

en tapper Nation: Men för hvad belöning Ikall

tapperheten fl:rida, om ej för ett odödligt namn?

ij Bifkopcn i Lund DoktorCKLsius. Gustaf l:s Hiftoria,

nj Koming Erik XIV:s Hiftoria.

p) Bifkopen i Götheborg Doktor WingXrd.
tt) Bifkop WinoIrds Predikningar, utmärkte genom de-

ras rena fkriffätt, och i fynnerhtt Likpredikan öfver

EnkeDrotmingeji.
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För hvad en nyttig Ämbetsman uppoflFra all fin

ro, tåla famtidens orättvisa klander, afundens

motftånd, om ej för det hopp, att en upplyst

efterverld rättvisar hans minne? Och huru kan
det hoppas, om ej det finnes de fom genom
fina fniUens yrken kunna förvara deras namn
för efterverlden ; och hvad behagligare Ikyldig-

het för vittra fnillen, hvad ädlare tidsfördrif

för Statsmän, än omforgen att Itändigt återkal-

la minnet af Fäderneslandets välgörare? Men
hvem kan på fäkrare grunder känna värdet af

deras förtjenster och dem tolka ^ än de fom
från barndomen varit fysslofatte med fpråkets

renhet, eller de fom, uppfödde i Rikets ange-

lägnaste ämbeten, känna få väl de ftora reglor

fom utgöra Regeringskonsten,

Ära ilore Mäns minne, det är bjuda deras

afkomma att dem likna; det är fäga: Krigsmän,

Domare, Statsmän, Medborgare! J, fom hafven

ärft desfe Hjeltars namn, eller fora bekläden

deras ämbeten, hören, fen de oiFer en tack-

fam efterverld frambär till deras minne; föriie-

nen, om J det kunnen, förtjenen desfa äremin-

nen* -Edra namn äro framftäldta för efterverl-

dens domftol; vanflägtens ej. Det ankommer

på Eder allena att göra dem åiyen få namn-
kunniga.

Sådant är det värf fom Eder nu är anför-

trodt, till hvilket jag Eder nu kallar. Jag har

uppfyllt min plikt, det är åt Er att fullgöra

«der; och då J aren få mycket uppmärkfamme
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på det framfarna, lären J visst ej glömma ef-

terverlden; och denna iländiga påminnelfe gör

Eder fäkert värde dess aktning'*.

På befallning uppläste StatsSekreteraren Carlsson

följande för Akademien utfärdade

STADGAR.
I. g.

Svenska Academien beftår af •Aderton

Ledamöter, Ej må thetta Tal någon

tid förökas.

IL g.

Academiens Embetsmän äro tren-

ne. En Directeur, en Cantzler, och en

Secreterare. The tvänne förftnämnde

eller Directeuren och Cantzleren omr-

bytas hvarje fjette månad, then förfta

Junii och then förfta December, men
Secreteraren theremot blifver beftändig.

III §.

Nu fkola Directeur eller Cantzler

väljas, lägge tå Secreteraren uti en låda få

många kulor fom Ledamöter äro uti fta-

den tilftädes, och uttage federmera hvarje

Ledamot, jemväl Secreteraren, en kula.

Ibland thesfa kidor vare en märkt med
en pimct, och en annan med tvänne
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puncter. Then Ledamot fom undfår

then förrå, blifvér Directeur, och then

then fenare tager, Cantzler*

IV, §.

Uti alla fammankomster före Di-

recteuren ordet, men i thes frånvaro,

Cantzleren, och i thennes åter, Secre-

teraren*

V- §•

Then af Academiens Ledamöter
fom til Secreterare väljes, bör i Stock-

holm bo och viftast Val thes vare o^

gildt, om ej Nio Ledamöter theniti

dekagit. Honom tilkommer-at föra öf-

ver Academiens göromål Dagbok, at

uprätta och utfärda Befluten, och at

uti et ferfkildt rum förvara aUa Hand-
lingar, fom Academiens inrättning, ar*

beten och angelägenheter angå; hvaraf

han, utan vederböriigt tilftånd, aldrig

må någon främmande del gilva,

VL §;

Academiens Klämma eller ftora Se-

cret föreftäUe, å ena fidan. Vår bröst-

bild, med thenna omfkrift: Gustaf
HL Svenska Academiens Stiftare,
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Och å then andra, en Lagerkrans, hvar-

utinnan läfes the orden: Snille och
Smak, famt therutanomkring: Svjenska
ACADEMIENS StORA SeCRET. Thct
mindre åter är enahanda med frånfidan

af thet ftörre, och endast med then för-

ändrmg af thet ordet: Mindre Se cret.

VII. §.

Secreten vare akid uti Secretera-

rens gömmo. Thet ftörre varde bru-

kadt under alla öpna Bref fom utgå,

men thet mindre vid Brefväxlingen.

• VIII. §.

Alla Academiens Beflut, Bref och

Betyg underfkrifve Directeiu-en, eller i

thes ftälle Cäntzleren, fedan tlie af Se-

creteraren contrafignerade äro, hvilken

jemväl beförjer om Secretens åfättande,

på fatt fom i föregående §; ftadgadt är.

Ther få händer, at Secreteraren igenom

then anftälde' lottningen jemväl Direc-

teur är, tå contrafignere Cäntzleren.

IX. §.

Academien välje altid til fine Le-

damöter them; fora äjro kände för go-
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da feder, famt theslike? för fådané in-

figter, hvilka med Academiens föremål

gemenfkap äga.

X. g.

Såfom Academiens anfeende myc-

ket beror på val af Ledamöter; få fkal

ock vid tlxem endast hafvas affeende

uppå fkicklighet. Ej må någre anfök-

ningar eller anläggningar therom tillåtas,

eller någor Ledamot före valet fin röst

•igenom löfte bortgifva.

XI. §.

Tå någor Ledamot med döden af-

går, må ej nytt val anftällas förr än

på Trettionde dagen fedan dödsfallet i

Academien kungjordt blifv^it. Varde ock

genast fa när- fom frånvarande Leda-

möter af Secreteraren underrättade om
ledigheten, famt then til valet utfatte

dag ocji tima, fjorton dagar förut i al-

inänna Tidningarne kungjord.

XII. §.

Ej må val af nya Ledamöter före-

tagas, utan at til thet minsta Tolf Le^

damöter tilftädes äro.
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XIII. §.

På tlien utfatte dagen förrättas va-

let precis kl. 5 eftermiddagen. Thervid

göres upropet i tvänne omgångar af

Secreteraren , och må ingen Ledamot

tillåtas at fin röst afgifva, om han bor-

ta är tå thes numer upropas. Valen gö-

ras igenom tvänne omröstningar. Vid

then första fkrifve hvarje Ledamot på
en fluten fedel then perfons namn han

välja ämnar, och varde then, fom med
the fleste rösteme fåledes vald är, ge-

nast underftäld en ny omröstning med
fvarta och hvita kulor, af hvilka the

förre neka och the fenare jaka. Skulle

emot then föreflagne finnas en tredje-
.

del fvarta kulor, tå är then förefiagne,

utan affeende på then förra omröst-

ningen, utefluten: dock må tU then

omröstades förmon kulorne fålunda be-

räknas, at enär the närvarande Leda-

möter utgöra et antal, hvilket ej jemnt

jaeå tre fördelas kan, fordras til ute-

Ilutandet få många fvarta kulor, fom
utgöra en tredjedel af then näst efter-

följande numer, hvilken med tre för-»
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äelas kan, nämligen, tå Tretton eller

Fjorton Ledamöter äro närvarande, for-

dras til uteflutandet Fem, och för Sex-

ton eller .Sjutton, Sex fvarta kulor*

XIV. §.

Thetta val fkal hemligt hållas til

thes thet famma blifvit Academiens Be-

fkyddare underftäldt. Vinner then före-

flagne Thes Nådiga bifall, tå är han
behörigen vald, och utfättes dag til

hans emottagande, hvUken äfven i al-

männa papperen kungöres.

XV. §.

Academiens Ledamöter äro för-

bundne och pliktige, at hos fig tyst

och lönligit håUa thet missöde någon

föreflagen träffa kunde, at efter erhåll-

ne fleste röster vid första omröstnin-

gen, åter vid then andra med fvarta

kulor uteflutas, eller ock, om fedan

han af Academien vald blifvit, han ej

nog lycklig är at vinna thes Befkyd-

(dares bifall.

XVI. §.

Nu är Ledamot vald, blifve han
uti en alman Sammankomst emottagen,
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t)cli hålle thervid et Tal öfVer thén af-

gångne- Vare honom ock theslikes til-

låtit, at therutinnan återkalla minnet

Utaf någon ibland the Tre 3tore och
odödlige Svenske Konungar , Gustaf
then Förste, Gustaf Adolph thea

Store, och Carl Gustaf.
XVII. §.

Å thetta Tal fvare i Academiens

namn then Ordförande: hyarefter then

nye Ledamoten iirtager fit rum, fedau

han teknat fit namn.

XVIII. §.

Under alla arbeten fom utgifvas a£

Academiens Ledamöter, uti Fullmagter

och Afhandlingar:, famt vid alla tilfäl-

len, tå Ledamöteme fina öfriga Titlar

föra, mage the äiVen fkrifva och kalla

fig med then Academiske, nämligen:

le/^ ibland the Aderton af Svenska

Academien, eUer ock en af Svenska

Academien.

XIX. §.

Beträdes Ledamot med något fora

emot heder och ära går, varde han
för altid utefluten.
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XX. 5.

Tå fråga är om Ledamots uteflu-

tände, böra altid Tolf Ledamöter vara

närvarande, livilke fig udåta igenom
fvarta kulör fom utefluta, och hvita

fom bibehålla.

XXI. §.

Til uteflutande fordras Två tredje-

<delar af the närvarande, och vare an-

gående beräkningsfättet lag famma fom
uti §. om inyoteringar fagdt är.

XXII. §.'

Academiens yppersta och angelä-

gnaste göromål är, at arbeta uppå Sven-

fka Språkets renhet, ftyrka och höghet,

få v uti Vettenfkaper, fom ferdeles i an-

feende til Skaldekonsten och Yältalig-

heten uti alla thes tilliörande delar,

jemväl uti then, fom tjenar at tolka

ihe Hin^melfka Sanningar.

XXIII. §.

Ty åligger äfven Academien at

utarbeta en Svensk Ordabok och Gra-

matica, jemte fådane AfhandHngar fom
bidraga kunna til ftadga och befordran

af god fmak.
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XXIV. §.

Tå för fkrifTättet förefkrifter blif-

vit af Academien ftadgade, böra thes

Ledamöter them uti alla theras arbeten

i akt taga, få framt the tlierå vilja fö-

ra titul af Academiens Ledamot.

XXV. §.

Academiens fammankomster bKfva

&£ Ivänne flag: The enfkildte och the

offentelige. The enfhildte hållas hvar-

je vecka en gång under the fju arbets-

månader, på then dag, fom öfverens-

kommes vid arbetstidens början om.

hösten. Thenna fammankomst bör
minst räcka i tvänne timar, och börjas

klockan half til fem eftermiddagen. I

thenna fammankomst öfverlägges, om
alt fom hörer til Academiens arbete.

The offentelige fammankomster hållas

vid öpna dörar på Academiens hög-
tidsdag, och tå en ny Ledamot Ikal

taga för första gången fit fäte i Aca-
demien.

XXVI. §.

The fenare fkola hållas, undanta-
gande högtiden, eller tå ferfkild befäl-
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ning gifves af Academiens Befkyddare^

få ofta någon ny Ledamot antagas fkaL

Th€ förre åter til thet minstone en gång

hvarje vecka, the månader undantagne,

uti hvilka Academiens ferier inträda, fom
äro Junius, Julius, Augustus, September

och October, tå fammankomster hållas

en gång, Torsdagen näst för ell^r näst

efter then Femtonde.

XXVII. §.

Academien fkal årligen fira thes

högtid uppå then Store Gustaf
Adolphs Födelfe^ dag, then Nionde

dagen i December månad, hvilken nu
mera efter årsräkningens förändring in-

träfiPar på then Tjugonde dagen i fam-

ma månad. Thervid i akt tages thet

fom i Academiens Ordningsbok ftad-

gadt är.

. XXVIIL §-

Vid the ahnänna fammankomster,

tå Ledamöter antagas fkola, gäller hvad
i XVI §. förordnadt är, famt thet fom

i Academiens Ordningsbok förefkrifves;

fkolandes theslikes Embetsmännen få

föranftalta^ at en eller flere af Ledamö-
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terne tå mage upläfa Skaldeftycke, Tal

eller annat Arbete fom af them förfat-

tadt är, eller något ftycke af Acade-

miens arbete.

XXIX. §•

Uti the enfkildta Sammankomster
mage Ledamöterne intaga fin^ rum alt

efter fom the ankomma: men vid the

almänna och ofFenteliga bibehålla Acade-

miens förste Ledamöter thet rum them

igenom lottkastning tilkommit Then
Ordförande intage dock altid thet främ-

fta ftället, för at bibehålla ordning i öf-

varläggningame och uti omröstningar.

Tå någon ny Ledamot emottages fram-

deles, erhåller han thet rum then af-

gångne innehaft) på thet ingen flytt-

ning tillåtas må; fkrifve han äfven namn
fitt under thens namn efter hvilken ha»
kommen äx, och intage thes ftol.

XXX. §.

Academien åhgger, at vid thes

enfkildta fammankomster fysslofätta fig

med thes ahnänna göromål, eUer ock
med granskningar thy ferfkildt updra-

gas kunlia.
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XXXI. §.

Så uti the almänna, fom enfkildta

fammankomster, bör then Ordförande

god ordning främja och alt ofkick

afvärja-

XXXIL §.

Stadna Ledamöterne uti olika beflut

öfver förekommande ämnen, the ther

icke omröstning underkastas kunna

,

varde målet til en annan fammankomst
upfkutit.

XXXIII. g.

Secreteraren framftälle alla ämnen:
then Ordförande åter affäge befluten

fedan han afhört the närvaraiides me-
ning, på thet fatt, at han först inhem-

tar then Ledamots mening, hvilken ho-

nom närmast fitter på then högra fi-

dan, och få vidare: fägande fluteligea

fin egen tanke.

' XXXIV. $.

Ej må någor, fom icke Ledamot
är, bivista A.cademiens enfkildta fam-

mankomster, therest ej Konungar eller

fremmande Konimga Barn åftunda at

Academien thenna hedren göra.

Digitized byGoogle



— 32 —
XXXV. §.

Vare ingen fkilnad Lédamöteme
emellan i anfeende til Börd, Stånd el-

ler Embeten: hvarföre the ock aldrig

uti Academien mage bruka til hvaran-

nan andra Titlar, än them födslen åt-

följa.

XXXVI. §.

Ej må något beflut gälla thet ej

Sju Ledamöter, och theribland en af

Academiens Embetsmän, öfvervarit, och
ftadgats i Academiens famlingsrum.

XX XVII. g.

Ej må, någor Ledamot, then uti

ftaden är, utan laga förfall, afhålla lig

ifrån fammankomsteme ; ferdeles tå frå-

ga är at välja eller at utefluta en Le-

damot, eller vid pröfningen af et ar-

bete, och bör orfaken til thes uteblif-

vande altid af någor Ledamot anmälas.

XXXVIIL g.

För hvarje enfkildt fammankomst
tilftälles Academien aderton Skådepen-

ningar af filfver, för the aderton fom
utgöra Academiens Ledamöter, med

Academiens
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Academlens Béfkyddares Bild på ena

fidaiij och på then andra Academiens

Sinnebild och Valfpråk. Kl. half til

Fem, när Academiens Ur flår, fom är

lika ftäldt med Tornuret i närmaste

Kyrka, (then i XXV. §. utfatte ftim-

den til fammankomsterne,) böra thesfe

Jettoner fördelas emellan 'tlie närvaran-

de Ledamöter: men fkulle få hända,'

at en eller flere öfvér blifva, hvilka ic-

ke jemnt fördelas kimna, blifva tlie til

then nästpåföljande fammankomsten för-

varade, och tå, tillagde til tliem fora

för then dagen anordnas, ibland Leda-

möterne på lika fatt utdelte. Then Le-

damot fom vid thet fiirelkrefne klock-

flaget ej är tilftädes, kan icke eller,

om han fig federmera infinner, uti ut-

delningen fin rätt til godo njuta.

XXXIX. §.

Hvarjom och enom af Academiens

Ledamöter ftånde fritt och öp et, at fina

arbeten Academiens granskning under-

kasta.

Sv. AkAD. Hakdl. 1786^ 3
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XL. §•

Secreteraren tilkommer at utfe Gran-

fkare, hvilke yttrande fit afgifva; men
them vare fträngeligen förbudit, at ar^

betet eller granskningarne någor frem-

mande meddela, innan thet i Acade-

miens fammankomst är upvist och gil-

ladt, eller at taga handlingarne med fig,

pm the utur ftaden resa.

XLI. §.

Til at ftadga Academiens yttrande

öfver arbeten, böra Sju Ledamöter,

och theribland en Embetsman, tilltädes

vara. Skulle bifallet ej med tvänne

röster öfverftiga afflaget, vare faken til

nästa fammankomst upfkuten.

XLIL §.

Thet biEall Academien lemnar vare

altid uti vissa förefkrefne ordafätt. Thet

gifves på Pergament fkrifvit, imdertek-

nadt af Academiens Directeur och Se-

creterare^ och förfedt med Academien§

Secret.

XLIIL §.

Til Academiens pröfning kunna

jemväl fremmande upgih^a fina arbeten.
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XLIV. §.

Vid granskning af fådatie arbeten

förliålles fom här ofvan i XL I. g. ftad-

gadt är, men vare öfvervigt af en röst

thervid tilräckelig.

LXV. g.

När et fådant bifall til enfkildt gif-

vit varder, åligger tliem at vid tryck-

ningen theraf följa the för Ipråket och

ftafningsPättet af Academien ftadgacle

reglor: Vare äfven Författarne icke til-

låtit, at vid utgifvandet förbigå the an-

märkningar, hvilka af Academien i tlies-

fa hänfeenden göras kunna.

XLVI. g.

Skulle nu få hända, at Academien

fig befogad finner, för fmakens och

fpråkets fkull, at anmärkningar göra öf-

ver något i ahnänhet utkommande ar-

bete, vare the författade med fogelig-

het, men ingalunda med retande
, eller

förolämpande ordafätt, icke eller med
någon tvingande myndighet främftälde.

XL VII. §.

Utgifver någor af Trycket något

emot Academien, vare ingen the^s Le-
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'damot tillåtit at therå IVara eller i nå-

got förfvar ther ingå, therest han icke

uti en alman Sammajikomst af Nio Le-

damöter therom ombuden och tilfagd

varder*

XLVIII. §•

Ej må någor Ledamot uptäcka nå-

got fom rörer rättelfer, afflag eller an-

nat livad Academien eller thes Leda-

möter angå kan. Then thet gör varde

utfluten.

XLIX. §.

Uppå Academiens årliga Högtids-

dag utdelas tvämie ftora Skådepennin-

gar af guld, til TjuguSex ducaters vär-

de hvarthera, til belöningar för the

tvänne arbeten, hvilka profvas bäst va-

ra författade öfver the upgifne Ämnen,
och tvänne i filfver för them, hvilka

the förre närmast äro, och fåmedelst

förtjena accesfit.

. L. §.

Thesfe tvänne ämnen blifve, nu
och hädanefter altid, et i Vältaligheten

och et i Skaldekonsten, och upgifvas

jemväl ämnena för thet följande året
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på Högtidsdagen, famt kungöras genast

i alla offenteliga Dagblad och i the Lär-

<la Skrifter fom månadteligen utkomma.

Thenne kungörelfe uprepas för andra

gången trenne månader therefter.

LI. §.

Skulle någor enfkildt, vare fig känd

eller okänd, utfätta något Prisämne , och

thertil framte til belöning en Skådepen-

ning, famt anmoda Academien at then

utdela, vare Academien pliktig at hans

begäran fullgöra, tå then inhemtat först,

öfver ämnet; fin Befkyddares tilftånd.

LIL §.

Tvänne månader för Högtiden, el-

ler til Ottonde Dagen i October må-
nad, böra alla Prisfkrifter vara inlem-

nade. Hvar och en af them vare, fom
altid öfligit är, förfedd med någon Tan-

kefkrift, hvilken tillika finnes på en bi-

lagd förfeglad biUet, hvilken åter inne-

håller Författarens namn.

LIII. §• '

Nu äro tlie inkomne arbeten gran-»-

fkade, och hafver Academien fitt be-

flut theröfver ftadgat; tå mage Namn-

Digitized byGoogle ^



~ 38 —
fedlame öpnas vid them, fom vinna

belöning och accesfit The öfrige oup-

brutne fedlarne återgifvas, om lå åftun-

das fknlle,

LIV, g,

Uppå Högtidsdagen upläfas the

Skrifter, fom the ftörre belöningarne

vinna, och .namnes theras Författare

för hela Sammankomsten, Är han ther

närvarande, varde tå genast framkal-

lad, at af Directeuren emottaga få väl

Skådepenningen fom Academiens bi-

fall. Therefter anviles honom, uppå
en för the belönte utfedd ferfkild bänk,

et rum, thet han federmera vid alla

Academiens offenteliga Sammankomster
altid må behåUa, Blifve ock thes namn
tillika med dagen tå han Priset vunnit,

och ämnet för thes arbete, upfatt up-

på en tafla i thet offenteliga Samlings-

rummet; hvarförutan jemväl thesfe A-
cademieris beflut uti the alraänna pap-

peren kungöras.

LV, §•

Författare til the fkrifter hvilka ic-

ke belöning * vunnit; kimna om the
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thet åftiinda, undfå del af the jtliervid

gjorde anmärkningar,

LVL §.

Gifver någor i förtid fig'' fåfoin

Författare tilkänna, komme ej tlies ar-

bete vidare under granskning, och gö-

res tlierå intet affeende,

LVIL §•

Thet första året et ämne utgifvit

är, böra Academiens Ledamöter ther-

öfv^er icke arbeta, eller i täflan om pri-

fet ingå: Men fkulle til then utfatta ti-

den inga arbeten inkomma, the ther

belöning förtjena; åligger thet tå en eller

flere af Academiens Ledamöter, at om
ämnet fkrifva, och fedan theras Skrift

bUfv^it behörigen öfvervägad i Acade-

mien, upläfes then vid en alman fam-

mankomst, och infattes i Academiens

Handlingar, at tjena til mönfter för

them fom i tliylika ämnen tänka fkrifva,

LVIIL §•

Belöningsskådepenningar: then fom
utdelas för Vältaligheten föreftäller, på
ena fidan, Academiens Siiuiebild, eller
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inom en Lagerkrans thesfa ord: SNiLi;iE

OCH Smak, Tamt theromkring : Sven-
ska ACADEMIEN INSTIGKTAD DEN XX.
Martii MDCCLXXXVI. På then an-

dra fidan: Mercurius fåfom en ftående

yngling med vingad hatt på liufvudet,

caducée i ena och en pappersrulle i

then andra handen, hvilken Gud, enU-

git the gamles tro, var Upliofs- och

Styresman för Vältaligheten; och i Ex-

erguen: Vältalighet. Then äter fom
utdelas för Skaldekonsten : på ena fidan,

Academiens Sinnebild hka fom then fö-

regående: på andra Hå^n^ Apollo Ci-

tharcedus fådan fom han uti en mar-
mor -antique ftod fmnes i Konungens
Cabinet) utan ornfkrift; men i Exer-

guen: Skaldekonst. Stockholms Slott

then JCX dagen i Martii månad, Ar
efter vår Herres Jefu Chrifti Börd,

thet Ettufende Sjuhundrade Attation--

de Sjette.

Då uppläsningen af Stadgame var flutad, framkalla-

de HofCantzleren Akademiens Ledamöter, hvar och en
med fitt namn och i fin ordning. A deras vägnar be-

fvarade den äldste ibland dem. Herr RiksRådet Grefvc

HöPKEN, Konungens Tal, och tolkade Akademieiis er-

luiifia i efterföljande ord;
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Stormäktigfte Allernådigfte Konung!

JNär, inför Eder Kongl. Majeftät, omgifven af

en anfenlig lyfande förfamling och under en

ftåt fom Majeftätet åtföljer, jag vid denna hög-

tidlighet framträder, få fker det med den dju-

paste vördnad, •men tillika med en liäpenhet

jag fvårligen kan dölja eller öfvervinna.

Jag flår här inför Thronen, att uti Akade-

miens namn föra ordet, och jag belinnar der-

jemte, att orden ej kunna hinna opp till ilm-

nets höghet. Tystnad vore då väl det bäst ta-

lande, om vid detta tilUalle den vore tillåten»

Till min urfäkt måfle jag ock uppriktigt

tillflå, att jag mest öfverlefvat mig ^eUy och
att åldern fänkt min röst och flackt den fin-

iieseld, fom bör upplifva vältahghet, den jag

fördenlkuU minfl äger och på denna flundea

mest behöfver.

Dock, i fanning, hvartill fkulle den i dag
tjena? Fordras att känna Eder Kongl. Maj:t*

kärlek för vitterhet och fmak, kärlek för Sven-

Ika fpråkets uppodling, för Skaldekonstens ä-

dla och Ijufva målningar; få finnes allt detta i

denna Inrättnings grundläggning och famman-
fättning. Fordras ock, att känna hvad ett ftort

fniile förmår Ikapa, hvad utrymme på utligter

detfkmma intagit, med huru fior omtanke det

förjt för närvarande tid och tillkommande ti-

der igenom uppmtuitripgar och belöningarj af-
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ven ock, hvad utvägar tagne blifvit, att i läng-

den afböja missbruk, tvedrägt, oordningar, fom
leda till förfall och obellånd; få äga vi uti de
uppläsna Stadgar bevis, att allt förutfedt blif-

vit, allt utur vägen röjdt. Det är rätta känne-
märket af vishet och af vidfträckt fnille, att

gifva åt fina anläggningar en tillräckslig och
varaktig %rka emot tidens verkningar och e-

mpt mennifkors dels lättja, dels ledsnad, dels

lättfinnighet, dels medfödda håg for nya för-

ändringar och nya påfund.

Således , Stormäktigfte AUernådiglie Ko-
nung, återftår för mig ej annat, än att, å Sven-
ska Akademiens vägnar, betyga för Eder Kongl.
Maj:t dess odödliga vördnad och underdåniga
tackfamhet för den mödan Eder Kongl. Maj:t
iig åtagit att jgelf upptänka, :5elf utarbeta och
fladga denna inrättning, nyttig icke allenast

för medlefvande och för framtiden, utan, jag

tör fäga, äfven för Eder Kongl Maj:t fielf. Det
höfves en flor Konung, att Tegera öfver ett upplyst
Folk; det höfves ett upplyst Folk, för att en dag
kunna tala värdigt om en ftor Konungs bedrifter.

De Regenter vi än mest vörda oth bäst känna,
halva Ikapat dråpliga Häfdatecknare. augusti
och Ludvigs tidehvarf anmärkas mindre igenom
deras gerningar uti krig, mindre igenom drabb-
ningar och eröfringar, hvaraf minnet och liflig-

heten med tiden fmåningom bortdunstar; än ige-

nom de dråpliga Snillen de uppammat, igenom
de grundehga, behagliga, finnrika och kärnful-

la Skrifter de uppväckt, igenom ett förbättradt
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fpråk de infört, igenom ädlare Skalder, ige-

nom vettenfkaper, vitterhet och allahanda fnil-

lebragder de uppmuntrat, mennilkoflägtet till

förundran, undervisning och prydnad.

Men jag ftadnar härvid. Eder Kongl* Ma-
jeftäts vilja, höga tänkefätt och jemväl närvaro

förbjuda, att vid detta tillfälle hämta ur des-

fa märkvärdiga tidehvarf en likhet med den

tids herrlighet oss beredes. Efterverlden får

friare utrymme, att lifligen teckna allt detta

med fanning och värdighet.

Konungen beh^ade dereft«r till bemälte Herr Riks-

Råd öfverlemna Akademiens Sekret, och till Sekretera-

ren Stadgarne.

Ledamoteme framträdde att, eTiIigt den fastftällda

Ordningen, lotta om fina Säten, undantagandes Herr
RiksRådet Grefve Höpkin, åt hvilken Konungen Sjelf

lemnade N:o i. För de trenne frånvarande Ledamöter,

Herr RiksRådet Grefve Scheffer, Bifkoparne Doktor

Celsius och Wingård, uttogos Lotteme af Herr

RiksRådet Grefve Gyllenstjerna , Herr RiksRådet

Friherre Carl Spärr b och Herr Grefve Brahe.

I en täckt filfverfkål voro lagda i3 Nuraror, och

utföll Loltningen på följande fatt:

N;o 2. Hr RiksRådet Grefve Carl Fredrik Scheffer,

N:o 3. Bifköpen Doktor Celsius.

M:o 4« Kongl. Sekreteraren Kellgren.

N:o 5. Hr RiksRådet Grefve von Hermansson.

N:o 6. Bifköpen Doktor WingIrd.

N:o 7. Hr RiksRådet Grefve Axel Fersen.

N:o ö. Öfveråte KammarJunkaren Grefve Oxenstierna.
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N:o 9. Expeditions Sekreteraren Adlerbsth^

N:o 10. KtlniinarRådet af Botin.

N:o II. CantzliRådet Rosens te in.

N:o 12. Statssekreteraren ScHRÖDERHEiitf.

N:o i3. CantzliRådet Grefve Gyllenborg,

• Sluteligen behagade Konungen Sjelf underteckna A-

kademiens Stadgar och låta dem af de närvarande Leda-

möter, hvar eJter fin nummer, underfkrifvas ; hvarefter

Konungen åter begaf Sig till det inre rummet, beledfa-

gad af Akademiens Ledamöter.

Sedan Kongl. HusgerådsKamraarBetjeningen kring det

iiiidt i rummet ftående bord framfatt 18 Länftolar, hvar-

af en för den åldfta Ledamoten, Herr RiksRådet Grefve

HÖPKRN, fattes ^vid den öfra, och en för Sekreteraren

vid den nedra ändan af bordet, men de öfriga efter de-

ras nummer på hvardera af fidoma; inkommo Akade«>

miens Ledamöter å nyo, och intog hvar och en den ftol^

fom med dess erhållna Nummer var tecknad.

Konungen täcktes, i en för Honom tillredd Läktare

med galler^ incognito bivifta det återftående af Akten.

Herr RiksRådet Grefve von Höpken, och efter ho-

nom hvar Ledamot i fin ordning, famt fluteligea Sekartt»

tetebcen, höllo följande Tal:
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INTRADES TAL,

AF

HERR RIKSRÅDET m. m. GREFVB

ANDERS J. VON HÖPKEN.
MiNE Herrar!

Vi hafva nu, dels af Hans Kongl. Maj:ts nå-

diga Tal, dels af de uppläsna Stadgar inhäm-

tat Dess höga mening och Dess ftora affigt

med denna Akademi: Språkets uppodling,

Smakens förbättring och Skaldekonstens upp-

höjning.

Mig anftår icke att anmärka , att desfa flyc-

ken torde hyfa brister och behöfva hjelp.

VältaHgheten ftöder fig på ordning i fam-

manfättning, på tydeligliet och lämpelighet i

ord, på grundelighet och ftyrka i taitkan

Skaldekonsten fordrar att uppväcka rörel^

fer och äfven målningar, der ämnet det begär.

Smak beftår i en fammanllämning af ädla

tankar, ädla uttryck, i värdighet och lämpe-

lighet vid fkriffättet.

Språkets^renhet ligger, efter mitt omdöme,
ej alltid uti äldsta fkrifter, eller fordrar att åter-

kalla urgamla ord till bruk. Det flår icke i vår

makt att ftapa ett annat fpråk, än folket i all-

mänhet talar, Quem penes arbitrium est et

Jus et Norma loquendi. Vi förmå allena re-

gelbinda och förbättra, men förbättringen bör
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tke efter närvarande feder öch efter de nyhe-

ter, fom en mera upplyst tid upptäckt och in-

fört; ty uti alla fpråk finnes att de med feder-

ne blifvit mildrade, undergått flera förvandlin-

gar och afklädt fig fmåningom fin förra råhet

och hårdhet, vunnit derigenom mera behaglig-:

het, mera Ijnflighet, mera anftändighet, utan att

förlora något af fin arfslott, uti ftyrka af tan-

kar och uttryck.

Snillets egenfeap är, att med kall eftertan-

ke Ikapa, hjertats egenlkap åter att hyfa eldiga

känflor, fom värma opp allting, gifva lif och

rörelfe. Huru mycket är man icke i detta fed-

nare fallet, det täcka könet iörbunden? Hos

détfamma vifar fig naturen i fin fägring, ur

hvilken upprinna egna finheter, egna uttryck,

egna bilder och lifligheter.

. Men }ag måfte betänka, att jag nu talar

för ett upplyst Samfund, fom allt detta känner

bättre än jag det gör. På famma grund behöf-

ver jag icke påminna Akademien om den fkyl-

dighet oss åligger. Vår plikt är lätt under
Hans Kongl. Maj:ts ögoil, underben flor Skydds-

herre, under ett Ikarpfynt Snille, under en fä-

ker Anförare. Vår underdåniga tackfamhet och
vprdnad böra ej hvila inom utfökta granna or*

dabetygelfer , utan blifva liflig och verkfam

,

hvilket vår nådige Konung endast begär af oss,

och vi gerna på denna liund helga åt Honom
och alltid.
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INTRÄDES TAL,

AF

KONGL. MAJ:TS HAKDSEKRETERARB

JOHAN HENRIK KELLGREN.

MiNE Herkar!

Ivallad af Hans Maj:t, min nådigfte Konung,

till Ledamot af ett Samfund, fonj utgöras af

Rikets högfta Män och ypperfia Snillen, med
ögat förblindadt af det ljus mig omgifver, tan*

ken förfkräckt för de plikter mig åligga, och
hjertat deladt mellan llridande känflor af hä-

pnad, glädje, fruktan och tackfamhet; går jag»

att intaga ett af de rum, fom alla vorp ämnade
åt utmärkta förtjenster. J, mine Herrar, hafven

fvarat emot detta ändamål. Er har tillfallit ge-

nom Konungens rättvisa, hvad mig är fkänkt

af Dess nåd. I eder ära igenkänner Nationen

(och jag påkallar de vittnen hon hit i dag in-

ftämt), i eder ära igenkänner hon belöningen

för de fnillegåfvor hon redan länge vördat och
beundrat. Här prisar hon valet af de Mäftare

i vältalighet fom, än med Demofceners ftyrka

i oroliga tider ftjrt hennes hjerta och upplyst

hennes tänkefätt, än med Li^viers behag teck-

nat taflan af hennes forntida öden, än med
PUniers värdighet tolkat för hennes öron Thro-

nens bud och befallningar, än med de Franske

Vältalares ömhet kallat hennes faknad till dyg-

dige och fortjente medborgares graf: Der åter

fer hon desfa vitterhetens högfäten värdigt upp-
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lyldta af åess lyckligaste Skalder, dem, fom
upphöjt i evigt minne hennes Store Carl.\rs
och Gustafvers bedrifter; eller dem, fom
genom Scenens diktade fanning böjt dess håg
till ädlare passioner, mildare feder, och renare
nöjen. Men hvad finner hon hos mig, att rätt-

färdiga min ära? Kan hända ett framgent firäf-

vande nit att följa edra fotfpår, en obrotj:sHg

vördnad för de mönfter J mig gifvit, några

vacklande fteg på den bana, der J få ofta hun-
nit målet, några uppmuntrande lagrar fom, i

ett för flera VisdomsGudinnor fordom famfält,

nu affkildt Tempel, krönt den mest lyckliga

täflarens feger. Men desfa ringa förtjenster,

om ock något i fig, äro intet i jemförélfen;

och; jag tvingas att föka ett gilltigare (käl till

den nåd mig vederfarits. t)å Hans Kongl. Maj:t
* funnit för godt, att inrätta en Akademi för

Språkets uppodlande och Smakens vård, har

lians upplysta och nådiga affigt varit, att der

vifa målet för Vitterhetsldkares högsta ära och
belöning. De borde då ftrax blifva förvissade

derom, att intet annat än vittra förtjenster kun-

de härtill bana vägen. Men, då ett fällfpordt

öde få (kickat i vårt land, att de perfoner,

hvilka fnillet högst uppfatt , blifvit defamme
fom börden gynnat, kunde häraf tilläfventyrs

hända, att en blygfam yngling misskände fin

rätt, anfåg för villkor hvad fom varit en tillfäl-

lighet, och mätte få belöningens afftånd gejiom

lyckang
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lyckans. Om hädanefter en fådan finnes, fkall

han fe mig; och hoppas.

I fall icke ämnet har öfverfteg min förmå-

ga, och i fall jag icke fruktade att upprepa
och förfvaga, hvad J, mine Herrar, derom
värdigare ordat eller orda tanken, vore väl in-

gen ting nu min pligt mera enligt, än att om-
tala det nådiga belkydd, fom Hans fCongl. Maj:t

från fitt äntrade till Regeringen lemnat vitter-

heten i fitt land, ett belkydd få mycket krafti-

gare, fom det mera härledt lig från medfödd

böjelfe än ftatskloka affigter; jag fkuUe, fager

jag, omtala d^n nådiga uppmuntran Han gifvit

hennes idkare, och de ftora mönfter Han fram-

lagt till deras efterföljd. Jag fkulle då vifa i all

lin vidd florheten och nyttan af denna Akade-.

mis inrättning, fom fäster SångGudinnorna för

eviga tider i Sveriges Iköte; dess medelbara

verkan på Rikets allmänna öällning; huru Lan-

dets välftånd, lugn och fällhét i ett fådant verk

både närvarande röjes och framgent lofvas; att>

då härigenom Smaken ftadgas och utbredes, de
sillvarfammare vettenlkaperne härmedelst ikola

vinna en gladare drägt, mera älfkansvärdt Ikick;

deraf upplysningen fpridas med fördubblad hä-

ftighet till alla ftånd och kön; konsterne vän-

jas att pryda fin fullkomlighet, flöjderne drif-

vas med en lättare hand, fedeme antaga mera
ärbarhet och renhet, och allmänna umgänget
högre värde och behag. Med ett ord: ja^ &ul^

Sv. AkAD* Håndl. 17S& 4
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le vjfa att, då vår öore Konung genom Vit-

terhetens uppmuntran gifver fin fpira en ny
glans, bereder Han for fitt folk en ny invärtes

lyckfalighet och ny utvärtes ära.

Den ftolte utlänningen^ fom länge anfett

vår Nord för barbariets friftad, fom helt nyli-

gen börjat tro, att en ftråle af ljus äfven en
dag kunde tränga till oss, Ikall fnart med för-

undran lära känna ett folk, värdigt att täfla i

fmak och fnille med det nyare Athén. Han
fkall lockas till vårt land, undervifas i vårt

fpråk, lifligt intagas af dess manliga fkönhet,

ledas till kärlek för Nationen genom kärleken

för dess tungomål, till vördnad för dess makt
genom vördngiden för dess kunfkaper, och an-

tingen för alltid fästa fitt hem i ett land, fom
till naturens förmåner, konstemas höjd, fnil-

lets ljus och fammanlefnadens nöjen ej efterger

något, men i mildheten af fitt regeringsrätt

öfverträfiFar alla andra; eller ock, återkommen
till fina landsmän, ikingra deras åldriga fördom
mot allt aflägfet, och gifva dem hädanefter ett

lika grundadt fom fördelaktigt begrepp o?n

Svenska klimatet, Svenska Folkets lynne^ och
Svenska Snillets Ikickligbet få tiU alla vackra

fom allvarl^amma yrken.

Sådant, mine Herrar, är ämnet för den
ftora och lyfande tafla fag här borde uppdra-

ga. Men jag har fagt det: min llyrka är ej

vuxen detta företagande; och jag har lemnat

det åt Er.

Digitized byGoogle



~ 5i ~
Hvad Jag endast vågar, är, att med få ord

nämna om Vitterhets-Sälllkaps närmiaste ända-

mål : deras omedelbara verkan på Snillet och
Smaken.

Ibland alla Samhällen är Snillets Republik

det fom kräfVer den ftörsta frihet. Men allt

flags frihet, få i den lärda fopi allmänna veri.

den, då hon ej ledes genom lagar, vänflägtas

förr eller fenare till ^elfsvåld. Naturen enfam,

det vill fäga känflan ledd af fbrftåndet, har af

evighet ftiftat desfa oryggeliga lagar, hvilkas

kännedom i valet och uttrycket af det ftöna

är hvad vi kalla Smak. Men känflan kan för-

villas, förftåndet fela, och fmäken fordrar fåle-

des en lagfkipande makt, få mycket lättare att

lyda, fom hon, i ftället för bud och ftraff, en-

dast verkar genom exempel och belöningar»

Ett Samfund, valdt ibland de yppersta Snillen i

ett land, är tydeligen den Rätt, der en dylik

makt bör hvila. Rom kände ej detta medel

att vårda fitt fnilles ära. Ockfå fåg man från

Augufti tidehvarf fmaken dageligen förfalla

,

fpråket förfämras, och Nationen återföras till

barbari och mörker. Hos den bland nyare

Stater, hvarest Vitterheten först åter upplligit

till lin höjd, har man i tid förekommit ett lika

hotande missöde genom ftiftandet af ett Vitter-

hetsSälllkap, fom, det första i fitt flag och ett

mönfter för alla fednare, ägt den lyckliga ver-

kan, att fmaken i detta land, efter hundrada

ars förlopp, ännu bibehålles vid famma renhet
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Tom i Ludvig den Stores tid. Det är icke att

förilå, fåfom alla förfök till fmakens förderf

härigenom blifvit förekomna. Der, fem all

annoriiäds, hvarest flora Snillen förutgått, har

händt att andre, begåfvade af naturen med
mindre ftyrka men lika ärelystnad, otålige vid

mödan och misströstande om fegern på en all-

män bana, hafva kastat fig på afvägar, brutit

alia band al höfva och fmak, tilldömt fig pri-

fet der medtäflare ej funnits, och igenom iin

djerfhet ådragit fig för ett ögonblick den nygi-

riga hopens förundran. Men desfa fÖrfök haf-

va dock alltid förblifvit utan vådelig verkan,

der Allmänheten ägt en laga Domfiol, att i

vittra mål rådfråga. Det är utom allt tvifvel,

att dylika tillbud äfven en gång hos oss (kola

göras, och tiden dertill torde vara få mycket
närmare, ju mera vår vitterhet i alla dess de-

lar fynes ftiga till fin fullkomlighet. Då är det,

fom detta Samfund, ftiftadt och /kyddadt af

den visaste bland Konungar, och fammanfatt

af Nationens vittraste män, (kall gifva en friftad

och ett fegrande iörfvar åt den fanna Smaken.
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INTRÄDES TAL,

A»

RERR RIKSRÅDET Itl. Hl. GREFVK

MATHIAS VON HERMANSSON.
MiNB Herkak!

J\allad till denna Akademis Ledamot, gör

jag i dag mitt företa inträde af lydnad för min
Konungs befallning, af åtrå att uppfylla de mig
ålagda fkyldigheter, men tillika med misströstan

till min infigt. Vettenfkaper och fpråk undergå

lika förändringar till uppkomst och fall. Hvar-

ken är möjeligt att tala och fkrifva väl uti ett

fattigt fpråk, eller för ett folk fom är fattigt

på tankar, fmak och feder. Under fådana

bristfälligheter blir okunnigheten djerf, Aukto-

rer mindre fällfynte fom oförtjent bära namn
deraf, under det de förfpilla fin tid utan akt-

ning för Allmänheten, utan ömhet för fig §elf-

va. Uti deras fälKkap måste vältaligheten van-

trifvas. Naturen är väl den ena tiden frikosti-

gare på fnillen än i en annan : Men i alla .ti-

der fordras för dem uppmuntran och täflan.

De upplifvas af efterdömen, vårdslösas der in-

gen domare är, och omllder igenom andras

och egen glömska qväfvas. Dervid lider icke

fpråket allena. Verkan blir icke mindre vid-

fträckt än bedröfvelig iör Staten och hvar

enfkilt.

Om Sverige icke kan mäta fin ålder i vet-

tenfkaper och fnillébragder med andra Länder,
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få hat det deremot inom en kortare tid gjort

få mycket flörre framfteg. Det kan ibland an-

nat uti vältalighet framvifa arbeten, fom Ikulle

hedra det fordna Athén och Rom. ^Jag ftannar

här, ty jag fer dem närvarande fom det angår.

Det är denna drift, denna heder för Syert'

fika Språket vår Konung vill hafva underhållen

och fortplantad. Efterkommande taga vid der

deras företrädare Huta , emot dem tackfamme

,

för lig och Samhället icke mindre nyttige. In-

rättningen blir odödlig, men icke allena.

Så flora föremål hafva ett deremot fvaran-

de belkydd af en Konung, fom på Thronen
förenar fina underfåtares hjertan, i detta Sam-
hälle allas röst att vara den förste, 6n röst

fom icke har affeende på Konungslig höghet,

intet tvång känner, ingen annan förefkrift än

öfvertygelfe och fanning. Det är denne höge

Stiftare, mine Herrar, fom pröfvat edra för-

tjenster och dem på detta fl:älle famlat. Mitt

biträde bland Eder kan knappt nämnas, aldrig

(aknas. Hvar fammankomst blir tecknad med
kunlkap och gerning, ftyrelfen i dess början

och fortgång lyfande, och jag undangömd.
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INTRÄDESTAL,

AF

HERR RIKSRÅDET Hl. Hl. GREFVE

AXEL FERSEN.
MiNE Herrar!

JL/et torde kunna anfes fåfom något fällfamt,

att, ehuru Sveriges Rike alltid bibehållit lin

jgelflländighet, och fådana händelfer detfamma

icke öiVergått, fom vanligen förändra folkflags

feder och fpråk, har Svenska Språket icke

destomindre undergått märkeliga förändringar,

få i anfeende till dess art, fom i anfeende till

ord -lag och uttryck i dess fammanfättning

;

hvilket tydligeti fig röjer, då man jemför forn-

tidens bättre Ikrifter med dem, fom under de
fednare århundraden utkommit.

Ibland flera orfaker fom dertill kunnat bi-

draga, ikuUe förmodeligen den kunna anfes få-

fom hufvudfaklig , att med véttenftapernas in-

komst och odling i Sverige , Svenska Språket,

fom i vettenfkapsv^gen var föga kändt och
nyttjadt, ej allenast kommit att fakna en efter

dess egenteliga art lämpad (kötfel, utan ock
att lärdomsidkare, oftast mera kunnige om de

främmande fpråkens, än om det Svenskas grun-

der och art, dels icke nyttjat fpråkets eget

förråd vid undervisningen i vettenfkaper, hvar-

igenom det fmåningora förlorat någon del af

dess fordna rikedom och ftyrka, dels ökat det-

Digitized byGoogle



— 56 ~
famma med tillfatser, fom man länt af främ-

mande fpi åk, hvarigenom det Svenska blifvit

efter band nog urartade

Hans Kongl. Maj:t, alltid öm om fitt Rikes

heder, och i nåder forgfällig att befordra allt

hvad fom kan öka Svenska mäns kärlek och

högaktning för deras fädernesland , har det

icke undfallit, att Svenska fpråkets bibehållan-

•de vid dess rätta art och renhet rör på nå-

got fatt Svenska Folkets värdighet, famt att,

då fpråket genom odling vinner en lika höjd

i både manlighet och behag, fom det mest

nppbrukade fpråk, (kulle Svenske män, äfven

af fpråket, kunna anfe fig berättigade, att gifva

fitt fädernesland det företräde, hvartill mång-

faldiga andra ikäl dem föranlåta.

Genom inrättningen af denna Svenska Aka-

demi har Hans Kongl. Maj:t i nåder trott fig

kunna erhålla den fäkraste fullbordan af Dess

lofvärda bemödande om Svenska Språkets odUng
och itadga. Hans Kongl. Maj:ts val af de Her-

rar och Män, fom till Ledamöter af denna

Akademi bhfvit förordnade, och hvilka allmän-

heten redan förut till denna förrättning god-

känt, kan ock förvissa Hans Kongl. Maj:t om
^tt värdigt uppfyllande af Dess höga affigt.

Den uran, att fåfom Ledamot infinna mig
i detta Samfund, niine Herrar, är en verkan

af Hans Kongl. Maj:ts nådiga tanke om någon
fkicklighet, fom jag önfk^de mig inneha^a,

mea likväl nödgas bekänna^ att jag icke äger.
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Mina ungdomsöfningar, de embeten jag be-

klädt, famt de färlkilta förrättningar fom varit

mig ombetrodde, hafva till föremål och befcaf-

fenhet varit vida fkilda ifrån den kunikap fom
detta rum kräfver.

Men då jag i detta atfeende icke kan dela

med Eder, mine Herrar, en heder, fom Edejr

allena tillkommer, att med framgång utföra det

åUggande fom denna Akademis höge Stiftare

till vår förforg anförtrott, delar jag icke dess

mindre med famtida och tillkommande Sven-

fka män den underdåniga vördnad och tack-

famhet, hvartill Hans Kongl. Maj:t beredt Sig

ett nytt ämne i denna inrättning, hvilken ökar

vår aktning för oss §elfva, då den i eget fpråk

-utförer med Ilyrka och värdighet Svenska Ko-
xiungars ärefuUa bedrifter , och Svenska Folkets

trohet och mandom.

" Men när en efterverld läferj i denna A-

kademis handlingar', om detta Rikes upprät-

telfe af Konung Gustaf den Förste ^ om dess

upphjelpande till ^elfftändighet, anfeende och
iira af Konung Gustaf Adolph, om dess ut-

vidgande och tillväxt af Konung Carl den
Tionde^ underlåter den aldrig att med den
ömmaste , känfla vörda Konung Gustaf den
'Tredjes dygd, hvilken då ett föndradt Svenskt

Folk förlorat fin frihet, denfamma ädelmodigt

atergaf.
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INTRÄDES TAL,

AF

6FVERSTE KAMMAÄJUNKARENy Itl. m. GREFVE

JOHAN GABR. OXENSTIERNA.

MiNE Herrar!

LJen fmickrande lott, att tillhÖta edert Sam-

fund, (kulle af ingen mera lifligt än af mig (kat-

tas, om, för att räknas bland denna Akademis

Ledamöter, det blott fordrades att älfka de äm-

nen åt hvilka hon egnas. Endast intagen af

min lycka, (kulle jag då ej känna dess glädje

blandad med jemförelfen af edra förtjenster

och mina; ej påminnas om (killnaden mellan

edra arbeten och de fvaga lekar af vitterhet

fom någon gång roat mina ftunder, utan före-

fats eller längtan att fynas.

Saknaden af egen(kaper, genom hvilka jag

pnfkat att kunna deltaga i eder ära, likafom i

edert antal, nekar mig likväl ej att känna vär-

det af den omforg, med hvilken en älikad Ko-
nung hägnat de behagliga vetten(kaperna, då

Han åt Eder, mine Herrar, öfverlemnat deras

vård. Om ^elf jag ej här kan gifva efterdö-

men, äger jag ännu den glädjen att finna dem,
äf hvilkas infigter de böra tagas; ännu den
lägnad att förutfe andras fullkomlighet, fom
med mera lycka (kola en gång (känka åt fma-

ken och lärdomen den höghet och den ftyrka

de hämtat af eder kun(kap. Än fer jag Skalde-
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konsten genom edra förelkrifter läras, att med
lifliga färgor frambära till efterverlden målnin-

gen af ett upplyst tidehvarfs tänkefätt, feder

och behag; än Vältaligheten , öfvad att på fä-

derneslandets fpråk föreviga ' dess flora mäns

hågkomst, ofta finna ämnet för fina loford, der

hon emottagit undervisningen för fina uttryck.,

och ändteligen Vitterhetens Beskyddare ej vägra

att utmed litt namn , i Minnets förvar låta dem
tecknas, åt hvilka Han i dag anlörtrodde att

vårda de lagar för fnillet dem Han igenfann i

fitt eget.

Deras fladgande och Hans eftérfyn befästa

omfider en tänkande ålders efterdömé, fom
upphört att anfe vettenfkaperna ftridande mot

ett manligt folks flyrka. Det land fom fram-

födt hjeltar, älfkar ^u att fe berömmet ledfaga

äran, och i dé glada konsterna, få ofta dömde

att förfvaga hjertat, fer ej annat än milda kän^

flor, tjeuande att blidka den hårdhet i hvilken

dygden, mindre älfkansvärd, faknar det välde

behagen enfamt kunna gifva. Det är nu mera,

klädt i Snillets och Hilloriens prydnad, fom den

lyckliga dygden föker framtiden att älka dess

vördnad, fom den förtryckte går att åkalla dess

rät.tvisa. Hon fer dem gifvas af tillkommande

åldrar, och efterverlden bevarar de ädla gernin-

gar fom vältaligheten och fkaldekonsten fram-

burit för dess domftol.

I denna friftad emottagas nu de Svenska

SångGudinnorna, fedan de med Gustafs ti-
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Jdehvarf uppvaknat ur en långfam dvala. Glada
att bebo det Tempel Han för dem invigt, lyck-

liga att höra fig kallas af det Snillets röst fom
på en gång ger dem hägnad, efterfyn oeh äm-
ne, nalkas de Norden i en prydligare drägt,

än den hvarmed de följde dess härfärder och
riliade Runor på Vikingarnes högar. Bland fö-

ren^ål för odödliga beröm, äga de ej mer an-

nan möda än valet af hjeltar, och vid den
Thron der de fordom med hårda ljud ^öngo
förödande härnader, mötes nu dera« återkomst >

af enighetens lugn, frihetens dygder och mea"
niikollägtets kärlek.

Ännu hafva de aldrig med otackfam tyst-

nad förgätit fina välgörare , ännu aldrig utplå-

nat deras minnen fom gifvit dem hägnad. En
Arfvinge af Wasars Spira . undfår ej af dem i

dag den första dyrkan. De vårda deras ära i

fina häfder, lika ömt fom de ^elfve varit vår-

dade af deras välgerningar, och offra ännu ät

en ny Be/kyddare denfamma vördnad de egnat
Dess Stamfäder, denfamma kärlek de varit va-

na att helga åt Gustafvers namn. Med glä-

dje åtaga de fig på nytt tackfamhetenl pligter,

ach, riktade med den fkatt af dygder de upp-
teckna, öfverlemna åt forntiden dess dikter,

föl' att blott med fnillets och behagens färgor

måla en tafla den fonningen tecknat.
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INTRÄDES TAL,
AF

EXPEBITIÖNS-SEKRETEIIAREN m. Hl.

GUDMUND GÖR- ADLERBETH^

Mins Hekrar!

IVonungens nåd har i dag ålagt mig nya ocK
fvåra Ikyldigheten Kallad till Ledamot i ett

Samhälle, fom endast genom utmärkta prof af

Snille och Smak kan fvara mot dess upplysta

Stiftares afligt, dess milda Belkyddares om-
vårdnad, känner jag hela bördan af de förbin-

delfer, fom åtfölja det rum jag intager, men
vågar knappt jemföra dem med min förmåga,

för att icke förlora modet. Att odla, rikta och
ftadga fäderneslandets fpråk ; att frambringa

mäfterftycken i vitterhet, till heder för närva-

rande tidehvarf och mönfter för tillkommande;

att återkalla Augiijd och Ludvig XIV:s åldrar

under Gustaf III:s Spira; äro de fyftemål Ko-

nungen denna Akademi förefatt, värdiga Hans
Maj:ts visa omtanke och Ikapande fnille; äre-

fulla föröde perfoAer fom utfedde blifvit, att

dertill bidraga. Men då jag här finner mig om-
gifven af Ledamöter, hvilka, genom deras ly-*

fande förtjenster och vidtfrägdade namn, ftällt

pålitlig borgen för det gagn af dem väntas bör;

af Ledamöter, hvilka dels i Rikshandlingames

vård lemnat oförgängeliga minnesmärken af de-

ras djupa infigter, genomträngande tankekraft,

fegrande tale^åfva , deU riktat fäderneslandet
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med arbeten, fom, krönta af allmänt bifall,

båda deras författare odödligheten ; äger jag

för. mig ej annat att framte, än ofullkomliga

förfök, lediga ftunders alfler, hvilka blifvit vi-

da förhöjda öfver deras invärtes värde, genom
den dyrbara ftämpeln af Konungens nåd , fom
hellre med milda ögon uppmuntrat, än med
ftarpfynta granlkat.

Det är denna lifgifvandé kraft ifrån Thro-

nen ; det är upplyste medarbetares kunlkap

och efterdömen; det är den eldade håg, hvil-

ken af täflan väckes, mäktig att likfom höja

jgälen öfver dess egen krets, fom fmickrar mig
med hopp, att en gång vinna en Skicklighet,

den jag ännu faknar.

Kännedomen af ett lefvande fpråk, då den
t)lott fträcker fig till dess förftånd och nyttjan-

de i fammanlefnaden, är visserligen både lätt

och allmän. Den förvärfvas oförmärkt, ja med
felfva modersmjölken; den kräfver inga andra

förmögenheter, än friskhet och färdighet i de

organer, fom naturen till tal och hörfel be-

ftämt. Men då fråga är om en djupare fylte*

matisk inligt, är denna kännedom både fvår

och fällfynt. Sjelfva fättet att lära fpråk, ge-

nom blott öfning och vana, frikallar och hin-

drar ifrån den vägen, att vinna klara och re-

diga begrepp, fom i andra vettenfkaper är o-

tmdgätigelig
,
jag menar, att inhämta fäkra grun-

der och reglor. Dessa likfom förborga fig un-

der allmänna bruket. De kunna derföre icke

utan mycken flit, granskning och Skicklighet
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uppletas och bindas tillhopa i en fammanhän^

gande och fullftändig kunikap.. Då tillika van-

Ugen händer, att ej allenast den okunniga de-

len af folkflaget, utan ock den upplystare ta-

lar och Ikrifver mer efter plägfed, än efter

ftadgad lag, tager fpråket efter. hand ett oor-

dentligt Ikaplynne; det olkäras af främmande
fmittor; det inlåter missbruk; och i den måa ,

det längre förblifver ovårdadt, hinner det, likt

en obrukad mark, att mer och mer öfverhöljas

med ogräs, jivilkas fasta rötter med möda ila

att uppryckas. Att till renhet, ordning och la-

kra grunder återföra ett fådant tungomål, for-

dras få mycket ftörre laggrannhet , fom man icke

har ett nytt fpråk att flcapa, utan ett gammalt
att upphjelpa; fom fanningen bör följas och
vidmakthållas, men allmän fedvana icke får

ftötas; fom fluteligen, den klokaste lagftiftning

i detta ämne blifver kraftlös, intill dess deit

vunnit fasta och helgd genom bruket.

Erfarenheten intygar jemväl, att fpråkets

odling och fladgande i ett land fällan med all-

var blitvit påtänkt förr, än vettenfkaper och

fria konster der hunnit till en viss mognad,

hvilken likfom upptäckt bristen. En tilltagande

lärdom, förbunden med en tilltagande fmak,

äfkar ett rikare förråd af lämpeliga och rena

uttryck, men framför allt en ftädning, en ord-

ning, foraäro okända behof, innan begreppet

rätteligen uppklarnat.

Den ädelmodiga åtgärd. Konungen fogat

till Svenska tungomålets förkofran, är ock att
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anfe fafom en fortCättning och en verkan a(

det kägn, hvarmed alla grenar af nyttig och
prydelig kunfkap omfattas. Vi hafva fett denna
Konung än nedlliga från fin höjd, att meddela

allmänna Lärohus fitt omedelbara befkydd; än
upplifva Snille och Smak både hos lärare och

ungdom genom fin hugnande närvaro; än i fitt

palats famla Greklands och Roms vördiga öfver-

lefvor, lärorika fkatter, och till polcirkelns grann-

fkap flytta mönfler för konstnärens efterföljd.

Vår höge Befkyddare härflammar af en Ätt,

hvilken Fäderneslandet äger att tacka för allt,

jeraväl för fin upplysning. En odödlig erkända

vill en gång blanda Hans Majits namn i Dess

flora Företrädares lofqväden, fom, upprepade i

tufende återfkall, äro alltför bekanta att af mig
förnyas. Men i ett Samfund , hvilket är helgadt

åt Svenska fpråket, kan jag ej undgå anföra,

det Gustaf I mäflerligen förflod nyttja ett o-

llädadt tungomål i en mörk tid, och att Gu-
staf Adolph var äfven få mycket öfver fina

faratida landsmän, genom lin vältalighet, fqm
genom fin krona, lina dygder och fina gernin-

gar. Jag har icke lof, att fullfölja denna an«

märkning till nyare tider; men Sveirige älfkar

ännu att finna ämnen till vördnad och kärlek i

jemlorelfe mellan alla fina dyra Gustafver, och
Sverige har i våra dagar ifrån Thronen hört en
vältalighet, fom öfvertygat finnen och bevekt
hjertan, i hvars rättmätiga pris efterverlden lik-

väl ogerna (kulle fe fig af oss förekommas.

INTRÄDES
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INTRÄDES TAL,

AF

K AMM Jk.R-RÅp£T m. ni,

ANDERS AF BOTIN.
MiN£ Merrak!

Jntet kan vara lyckligare, intet Önskligare för

fitt folk, än att under en vis och ömfint Mo-.
nar^, i lugnet af ett fridfamt regemente, om*
lider få njuta och uppbära frukten af Hans visa

och till underfåtarnes gemenfamma båtnad fyf*

tände författningar* Svenska Folket är efter

bokftafven i denna belägenhet» Förfvagadt af

ett till lin befkaffenhet onaturligt, till lin längd

ovanligt och till fina följder faseligt krig, har

det, med förlust af fina förra krafter och lysan-

de anfeende, blifvit (kakadt och kastadt emeU
lan förbittrade partier, fom med det allmännas

väl på tungan, i hjertat bekände, i verket ut-

öfvade enflkilta affigter och eget befiånd.

Med det lyckligen förändrade regerings*

fättet har Hans Kongl. Maj:t fått ett obehin-

dradt utrymme, att efter fin vishet påtanka och

«fter fin lagliga makt utföra fina ftora och pa-

triotiska affigter. Vi hafva fett planteringen >

vi hoppas och afbida mognaden , och vänta

med längtan fkörden af dessa författningar.

Men det hvarken passar med mitt ämne^

cjiler infiämmer med min ikicklighet^ att pi

Sv. Akap. Hanjdl. 1786. 5
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detta ftälle utföra få flora förtjenster. Dertill

fordf:as ej allenast en vidlyftigare afhandling,

än inom gränsorna af detta tal karl innefattas,

utan ock lyckligare medel, än mina omitän-

digheter och ofullkomliga natursgåfvor. Under
handledning af den noggrannaste fanning, Ikul-

le jag ändock vara misstänkt för fmickran, och
blotta upprepandet deraf fkuUe fnarare få utfe-

ende af en fåtäng loflkrift, än af enflräng och
fannfardig Hifloria.

Men det, fom i fynnerhet tillhör mig att

OTHtala vid detta tillfälle, är det dubbla nya ve-

dermäle, hvarmed Hans Kongl. Maj;t i d^ssa da-

gar behagat hugna oss , beflående icke allenast

deri, att Hans Kongl. Majit förnyat den Vit-

terhets-Akademi, fom högstfalig Hennes Maj:t

Enke- Drottningen allraförst hade inrättat, men
efter Hennes frånfälle, af brist på underflöd, i

några år varit. utan verkfamhet; utan ock deri,

att Hans Kongl. Maj:t dessutom inrättat en all-

deles ny Akademi, till odling och upphjelpan-

de af Svenska Språket.

Hans Kong). MaJ:t har i anfeende till den
förra, icke allenast förfett henne med en viss

och belländig inkomst, till beflridande af desa

Premier och Rerd utgifter, fåfom en nödvän-

dig grund för dess framgena beflånd , utan ock
fträckt fin höga omtanke derhän, att dess rät-

ta ändamål, nemligen Smakens förbättring hos

Svenska Folket och Vitterhetens utbredande i

riket, Ikulle visste vimlas, än hittills fkett,
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medelst de Statuter, fom Kongl. Majrt allernä*

digst täckts törelkrifva Akademien oöh dess Le-

damöter, vid de arbeten fora hädanefter förfat-

tas eller belönas.

Hvad åter det fednare angår, eller Svenska

Språkets . odling och den dermed få nära före-

nade Svenska Skaldekonsten; få har detta äm-
ne få mycket mera förtjent Kongl. Maj:ts höga
omtanke, fom Svenska Språket, i anfeende till

lin böjeliga natur och lyckliga fammanfättning,

högeligen förtjenar en fådan vård, ehuru litet

dess förmåner hittills varit kände, utan ock i

anfeende till fitt närvarande lynne, fom liknar

en illa odlad och med ogräs öFverväxt åker,

behöfver ätt rensas och bringas till den fäg-

rixig, fom dess natur fordrar och fpråket ver-

keligeu förtjenar, famt genom Mästarens hand
kan emottaga; hvaraf efterkommande kunna
lofva fig de Ijuiligaste frukten
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INTRÄDES TAL,

AF

- STA.TS-SEK.RETEK.AKEK IH. Xtti

ELIS SCHRÖDERHEIM.
MiNE HbrrarI

IN är vid flora händelfer Allmänheten tillegnar

lig en frihet att föka orfakerne till de minsta

oraftändigheter, föreftäller jag mig dess förund-

ran lika med min egen öfver det rum jag in-

tagit ibland Eder, mine Herran

Ibland Eder, fom vid thronens fida och i

Rikets allmänna Möten upphöjt edra röster till

Fäderneslandets ära. Ibland Eder, fom med
fanningens fackla upplysen häfder af förflutna

tidehvarf, och vården en dyrbar gnista till det

ljus fom uppgår för ett tillkommande. Ibland

Eder, fom med en hög och renad fång gifvit

fpråket nya behag och fredat det emot fördo-

mar af hårdhet och mörken Till Eder ledes

jag icke af förtjenstér.

IJppa vederbörandes underdåniga utlå*

tanden y i anseende till förekomne omfträn^

digheter och i anledning af åberopade La--

gars rum, har jag varit fysslofatt att författa

Konungens Svar i det fammanhang 2S.fom och

få, af /y och emedan, af alldenftund ochybr-

denfhdl, hvilket ett främmande (krifrätt infört

och en lång vana behållit för dessa arbeten.

Om någon gång jag fått teckna de flirifvelfery
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hvari Konungen förklarat fina tänkefätt for

fitt hus, fitt hägn åt vettenlkaper, fin aktning

af förtjenster, fin benägenhet för redliga un-
derfåtare, få har jag med oro fett dera förlora

igenorrt min åtgärd; men alltid tröstat mig då
jag kunnat förvara något af hvad mig blifvit fö-

reltafvadt. Längre har icke heller min önskan
kunnat gå utan förniätenhet; ty hvilken annan
har förmått att gifva vänikapen de uttryck, dem
Gustafs lijerta upptagit och infört i Konun*>

gars tungomål, eller med ord förena den höjd
i ^älen, den vidd i kunfkaper, det lif i käns-

lan, det grannlaga omdöme, hvilka i dag för tju-

gofyra år fedan förklarade fig med en fpäd ftäm--

ma på famma rum, hvarest de tio år derefter

ftiftade lagar och lyste i en Hjeltes tal, fom
bänt fegerns lagrar vid fridens fpira och ined-

borgerlighetens prydnader vid en ärfd krona«

Af Dess kärlek för fitt Folk blifver detta Sam-
fund ett talande vedermäle: men då fpråket här

njuter Dess omvårdnad, bör det icke fakna fiin

ftyrka i Dess egna bud och befallningar. Att

vinna detta ändamål i de ärender mig blifvit än-^

förtrodde, är den affigt fom beredt min kallel-

fe. Hvad fäkrare väg dertill kan mig öppnas,

än igenom eder undervisning? Men då jag äf-

ven njuter denna lycka ibland Eder, ikänkes

mig till uppmuntran hvad jag aldrig kunnat
vinna fom belöning.

Om allt detta förekommit mitt hopp och
mina förfök; få uppeldas tillika få mycket mera
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iriin omforg, att göra mig värdig igenom flit

och uppmärkfaTnhet och igenom obrottslig tack-

famhet för en Konung, åt hvilkens trogna tjenst

jag helgat mitt hjerta och mina dagan
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INTRÄDES TAL,

AF *

CXntzlirAdet m. m. grefvb

GUSTAF FREDRIK GYLLENBORG.

MiNE Herrar!

L/å allas öron ännu äro uppfyldte, alla finnen

intagne, alla hjertan upprörde af vår höga Be-

skyddares ftämma, Konungens Tal, vid inftiftan-

det af denna Dess Akademi, i fådan ftund är

det en Ijrcka för en ovan talare att framträda.

Han är fäker, att icke åhöras. Hans ljud för^

blifver ett fvagt återfkall, oförmöget att ådraga

fig någon aktning. Förutan denna förfäkran,

hiiru ikuUe jag våga att upphöja min ilämma,

framför en få lysande och talrik famling, lom
denna; i fynnerhet då det enda ämne, tjenligt

för denna dag, redan af Eder, mine Herrar,

blifvit anfördt med ftarkare och lifligare uttryck,

än jag förmår åftadkomma? Ändamålet af Sven-

Ika Akademien är ett få betydligt, ett få rörande

ämne för alla medborgare, hela Fäderneslan-

det, att intet annat i dag fkulle kunna tillvinna

fig något öra. Tillåten mig'derföre, mine Her-

rar, att med dess betraktande fortfara, under

de ögonblick, dem jag, fom medlem ibland

Eder, i min ordning är fkyldig att uppfylla.

Ibland frdkterne af den upplysta Regering,

under .hvilken vi lefva, har Svenska Språkets

fändteliga ftadgande varit med otålighet afvaktadt.

Digitized byGoogle



Behofvet är känbart» bristen bar kastat en (kug-

ga på våra arbeten och äfven fårat Fädernes-

landets ära, Förgäfves hafva Svenskar täflnt

Hied utlänningar i alla lärdomsgrenar, och äf-

ven igenom nya upptäckter utvidgat kretsen af

xnenskliga kunfkaper; Svenska Nationen i allmän-

het har ej dessmindre Ilaknat ett utmärkt rum
ibl«'^nd upplysta folkflag, få länge fpråket, den-

na måttftock för fmak och kunfkaper hos ett

i'o\ky varit ofulUlan digt, vanvårdadt af ^elfsvåld

och af ovetenhet misshandladt. En ädel täflan

för fpråkets uppodling har blifvit väckt i fed-

5iare tider igenom höga efterdömen och upp-

muntringar. De hafva framalstrat ett öfverflöd,

iom bevisat fruktbarheten af Svenska Snillet,

men varit få ftridande, både till hufvudgrunder

och fmak, att allmänheten mindre deraf blifvit

upplyst än villrådig. Vi hafva väntat, att un-

der den vittraste bland Konungar fista handen

fkuUe läggas vid detta arbete, och denna vän-

tan har icke kunnat fvika oss. Föremålet för

våra ttora Konungars ömma omforg, ifrån Sve-

riges nya Ikapelfe under den första Gustaf,
har icke kunnat uraktlåtas af hans ättling, arf-

vinge af hans fpira och kärlek för Fädernes-

landet, InlHftandet af Svenska Akademien är

ett nytt vedermäle deraf, och utkräfver vår och
framtidens evärdeligei vördnad och erkänsla*

Ju närmare jag anfer höjden af Konnngensi

affigt med denna inrättning, }u ftörre och vid-

fträckt^rQ finner |ag ©dr^ plig^^r, min.e Herran
^
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utfedde till dess befrämjande. Edert arbete bUf-

ver grannlaga och mödofamt, men fkall under-

lättas af den vettgiriga delen ibland medborga-

re, fom igenom utfatta prisämnen bjiides att

deltaga i edra yrken och likaledes fkall deltaga

i edra lagrar. För mig, fom ifrån min ungdom
älskat och högaktat Svenska fpraket, fkall det.

blifva en hemlig förnöjelfe att följa dess fram-

fteg, och flutligen fkåda alla dess vränga och

Mkunniga fiender, nedeiflagne och ftumme.

Ehuru dyrbart, i anfeende till denna vän-

tade förnöjelfe, jag fkattar det rum, fom af Ko-
nungens nåd blifvit mig tillegnadt, i detta åt

Svenska Sånggudinnorna invigda Tempel; upp-

lifvas likväl härftädes min faknad aJF den, i

Iivars fäUfkap jag fökt deras första bekantfknp.

Jag fkulle icke röja denna faknad, om den ic-

ke vore allmän; jag fkulle fpara våra tårar, ic-

ke återkalla vår förlust af Grefve Creutz, om
den icke kändes vid första öppningen af denna

fammankomst, om det fpråk han riktat borde

upphöra att prisa hans minne, och om hans

namn icke ägde rättighet att intagas ibland E-

der och förvaras åt odödligheten. Men då jag

nämner vår förlust, kan jag, utan att tillfluta ö-

gonen, utan att anklagas för en oförlåtlig glöm-

ika, med ftiUatigande förbigå de ännu af tiden

ikonade ftöd, på hvilka Akademien grundar fitt

anfeende och litt hopp om den fnaraste fram-

gång, allmänt erkända och prisade mönster af

djupfinnighet, behaglighet, höghet ogh %rka i
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tankar och uttryck? Fördomar äro icke längre

tillåtlige mot ett fpråk, hvars ljud fegrande Ikal-

lat i Rikets allmänna rådflag, mot ett fpråk,

fom ifrån thronen intagit hela Sverige, öfver-

väldigat alla hjertan och utbredt kring Europa

ryktet af den högsta vältalighet. Svenska fprå-

ket har visat fig mäktigt att täfla med Grekers

och Romares, och vår väntan, att fe deras tide-

hvarf åter uppdagas, är icke förmäten under

den lyckligaste Skyddsande för denna Akade-

mi, Gustaf den Tredjes mäktiga ftyrelfe och

lifgifvande fnille.
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INTRÄDE STAL

N
OCH

SVAR,
AF

cantzliradet,
Ha ns Kongl. Höghet

Kr o N-P RiNSENS Infor MATOR|
OCH

SVENSKA AKADEMIENS SEKRETERARE,

NILS VON ROSENSTEIN.
MineHerrar!

Vyrdningen att tala är nu kommen till mig,

och det embete jag inom Akademien har den

äran bekläda, ålägger mig, att befvara hvad J,

mine Herrar, med få mycken ftyrka och välta-

lighet anfört. I utöfningen af denna fkyldighet,

finner jag en för mig lycklig utväg, att vända

uppmärkfamheten från min ovärdighet, på edra

snillen, edra infigter, edra förtjenster; från min
oförmögenhet, att tolka den vördnadsfulla er-

känsla, hvarmed jag intager ett rum, fom en-.

dast Konungens nåd kunde gifva mig, på Qelf^

va inrättningen och den förnyade rätt dess Stif-

tare förvärfvat iig till famtidens kärlek och ef*

terverldens beröm. \

Att arbeta på Svenska Språkets renhet, ftjrr-

ka och höghet, har blifvit Akademiens förnäm-

fta föremål. Ett fpråk, detta folkflagens fäkra

fkiljemärke, fom lefver och faller med deras

:Qelfftändighet, är en af de dyrbaraste delar af
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deras ära. Af dess art dömmes till en Nations

lynne och fader, af dess rikedom eller brist till

upplysningen; Språkets namnkunnighet förökar

och bevarar Nationens. Vårt modersmål vittnar

med iiti ftyrka och manlighet om våra förfäders

tapperliet , allvarfamma och karlavulna leden

Om det under flera tidefkiften och af flera or-

faker blifvit uppblandadt med utländska ord; om
vana och fördom ofta utan all nödvändighet

bibehållit dem och vanvårdat egna tillgångar;

om ökade kunfkaper och en tilltagande upplys-

ning, hämtade ur främmande Ikrifter, ännu be-

hållit främmande uttryck; om vi ännu fakna

en famling af det förråd vi äga, fäkra lagar för

(kriffättet; få är det af Eder allmiinheten väntar,

att dessa olägenheter fkola afhjelpas. Att åter-

kalla allt till fina fannfkyldiga grunder, att rätta

felaktigheter med den aktning man är bruket

ftyldig, gifva hvart ord fin rätta bemärkelfe,

följa fpråkets framfteg, och dervid ålfkiJja fnil-

lets rätt att (kapa från medelmåttans och djerf-

hetens vanmäktiga och orediga förfök, äro o-

; villkorliga (kyldigheter. Af Eder lofvar man fig

ännu mera, efterdömen fom verka kraftigare

an lagar, mästerftycken , fom ftadga ett fpråk

och göra det vidfägradt.

De fom arbeta i vettenftaper äro egentli-

gen de, hvilka rikta fpråken med nya begrepp,

fom fordra nya uttryck. Men frukten af deras

möda ftannar inom de lärdas krets, få framt

icke ett lättare och behagligare föreftällnings-
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fatt leder den till allmänheten. Detta är det

biträde Vitterheten lemnar vetteiilkaperne, den-

na är den makt den utöfvar på ett folks tan-

kefätt och upplysning. Af Pbilofophiens och
Vitterhetens förening kan man enfamt förvänta

den högsta fullkomlighet, hvartill ett fpråk kan
hinna, och det Grekiska bland alla närmast lar

hafva uppnått, att i ordens enl^la hemär-
kelfe innefatta begrepp och kiinfkaper, fom
vanligen genom omväg och undervisning måste

fökas.

Det Samhälle, åt hvilket Språkets uppod-
lande är öfverlemnadt, borde derföre äfven i fin

vård hafva Vitterheten och Smaken med deras

förnämsta grenar, Skaldekonsten, fom under
Xamljudets behaglighet väner örat vid nya ord,

odlar, mildrar och höjer fpråket; Vältaligheten,

fom gifver det lin fisjta fullkomlighet i ftyrka,

ljud och uttryck. Man har mycket tvistat om
fmak, man har misskänt både dess verkan och
lagar, då man trott den förra fkadlig, de fedna-

re ofäkra. Smakens tilltagande och höjd är en
följd, icke en orfak till förändringar i borgerli-

ga Samhället, fom nödvändigt måste inträiFa,

få ofta man icke våldför menskliga böjelferna,

hvilket ej heller några hittills kända lagar lähgre

än till en viss tid förmått att göra. Smakens
grunder böra fökas i kännedomen af ménniftor,

hvilka man blott ofuUkomligen känner, ej kan

öfvertyga, ej behaga, få länge man ej fträckt

fin kunlkap till deras tycken, deras nöjen, de-

ras äfven minst märkiiga känslor pch finnesr#-

Digitized byGoogle



- 78 -
relfer. Att fullkomligen utreda detta ämne, att

visa dess farnmanhang med 5<^lfva Lagftiftnings-

konsten, IkuIIe fordra qn afhandling, lika fä

mycket öfver min förmåga, fom vid närvarande

tilUälle otjenlig.

Edra arbeten, hvad man af Eder hört och

hvad man ^i alla tider fkall läsa, frikallar mig

att nämna den fäkerhet, de framfteg, Smak,
Skaldekonst och Vältalighet genom eder före-

nade åtgärd böra vinna. Icke heller behöfver

jag fäga hvad framtiden kan lofva fig af de

Snillen Konungen genom belöningar kallar att

träda i edra fotfpår. I de gamla ftater hafva

dylika medel irambragt mästerilycken, fora än-

nu läsas med beundran. Pa deras verkan i vå-

ra tider kan, ibland flera, ett bevis vara till-

räckligt. Det var en fådan täflan, fom först

lärde Geneves eldige, känslofulle och vältalige

medborgare, att känna fin egen ftjTka, och det

välde han en gång fkulle äga öfver fina famti-

das hjertan, omdöme och tankefätt.

Men i hvad land bör väl Vältaligheten,

konsten att öfvertyga, att väcka en varm kär-

lek för fanning, dygd, ära och fädernesland,

vara mera hedrad och hinna ftörre fullkomlig-

het, än hos oss, fom äro vane att, på våra

Riksmöten , från thronen höra de mest intagan-

de prof af en fann och manlig vältalighet. Och
hvarest böra väl Vältaligheten och Skaldekon-

Ilen fuarare fammanllämma för att upphöja hjel-

tars lof, än hos det folk, fom utmärkt fig ge-
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nom de ftörst^ bedrifter, varit ftyrdt aF få fior*

Konungar, hedradt af få många odödliga med*
borgare. Bland detta Samfunds Ikyldigheter är,

att återkalla ett aldrig nog ofta fömyadt minne
af tre de ärefuUaste Svenska Konungar, dea
fom frälsade Riket, den fom längst fört fin e-

gen och Svenska namnets ära, och den hvara

eröfringar fegrat öfver lyckans obeftånd. Vän-
da vi vår tackfamhet till dem, fom tillika äro

föremål för medborgares täflan och efterföljd >

fmna vi Sveriges Konungar omgifne af kloka
rådgifvare , djupfinnige ftatsmän, fegrande . an-

förare. Äfven i vår krigslyckas fall, hafva vi

väckt förundran genom en hjelte, fom inga fa-

ror kunde förfträcka, inga motgångar nedflå;

genom en annan, hvilken räddade fitt fädernes-

land med en oöfvad här, fom mot Rikets fien-

der tycktes vända famma jern, hvarmed den
nyss plöjt fosterjorden. De *fista tider, för nära

vår egen att kunna dömmas, hafva öfvertygat

erlden, att då Svenska fegrar af omfiändighe-

terne äro tillbakahållne, finner Svenska fnillet

nya vägar till odödlighet.. Det är mig icke lof-

gifvit, att gå till näiTarande tid, icke till en
Konung, fom, född till Sveriges thron, af Sven^

Ika Folket förtjänt och emottagit ftörre prof af

förtroende, än någon fom dertill blifvit vald,

icke till dess regerings omforger, hvilka våra

efterkommande, fom lika med oss njuta deras

frukter, med mera frihet (kola berömma, med
en oafbriiten tackfamhet föreviga. Åtanken af

friimtiden väcker hos mig ännu en känsla, den
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jeg ej heller i hela fin vidd flSr yttra. Men om
jag endast finge rådfråga mitt hjerta, om det

vore tillåtit att vana fpäda öron vid loford,

dern de äfven i en mogen ålder (kola få få fvårt

att (kilja från fmicker, yppade jag här grunder-

na till en öfvertygelfe , fom hos mig dageligen

tilltager, att Sverige får fe fin Konungs dygder

och egen(kaper fortplantade på Den, hvars Ikyl-

dighet, hvars ära det en gång blir att bibehål-

la och fullborda Dess verk.

Mine Herrar!

Jag har nu förfökt, att utvisa det fält fom
är öppnadt för Eder och edra efterträdare. J

kunnen börja loppet med en grundad tiliförfigt.

Mig (kulle dess vidd aflkräcka, att deltaga i e-

dra göromål, om icke den Konung fom kallat

mig, tillika för mig utmärkt ett ftälle, från hvil-

ket det mera blir min pligt, att teckna hvad J

uträtten , än att med egna förfök blottftälla

min fvagliet.

När Talen voro. flutade, uppläste Sekreteraren denna
Kungörelfe

:

"Enligt Stadgarne böra de prisämnen, för hvilka Aka-

demien på fin Högtidsdag d. 20 December detta år kom-
mer att utdela belöningar, nu uppgitVas. Dessa ämnen

^

hvilka framdeles alltid ankomma på Akademiens val, har

Konungen denna gång Sjelf behagat utfe, och för Skal-

dekonsten fastftällt:

Konung GUSTAF ADOLPHS äntrade till

Regeringen.
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Då Skaldekonsten icke kan användas till ett ädlare

bruk, än att fjunga Hjeltars ära^ har Konungen bland lie-

ra Svenska Hjeltar anCett billigt, att böija med den, åt

hvars minne Akademien egentligen är helgad ; och bland

det rika förråd dess ärefulla lefnad företer, har Konun-

gen funnit både med tideordningen och med Svenska Fol-

kets .tackfamhet enligast, att välja en målning af Gustaf
Adolphs äntrade till thronen; det tillftånd hvari han e-»

mottog Riket, omgifvit af trenne fiender, inom fig fön-

dradt och uppfyldt med missnöje öfver en rubbad thron-

följd, en för vida diifven ftränghet, det hopp den unge
Konungen genom fitt förftånds och hjertas egenfkaper

ftrax gaf och fnart fullbordade, jemte en tecknhig af den
höjd af ära, hvartill han förde Svenska namnet.

Författare äga frihet att välja fkaldeflag och verslag.

Till ämne för Vältaligheten, har Konungen utfått:

Äreminne öfver RiksRådet och Fältmarfkalken

LennarTv Torstenson, Grefve till Ortala.

, De fom vilja täfla om priset, böra infända fina Skal-

deftycken och Vältalighetsprof inom den 8 nästkommande
Oktober, vara forgfällige att ej gifva fig tillkänna för nå-

gon af Akademiens Ledamöter, förfe fina Skrifter med
tänkefpråk och namnfedel, famt derest de välja den ftun-

dom brukliga utväg, att ej uppgifva fina namn förr än de
veta fig hafva vunnit priset, i ftället för namnet fatta etc

annat tänkefpråk, genom hvars uppgifvande den verklig©

författaren kan göra fig känd.

De ftora Prisen blifva de i Stadgarne befkrifne Ska-

d€ penningar, preglade i Guld om 26 Dukaters vigt. Till

mindre priser eller Accessit utdelas famma Skådepennin-
gar i SiliVer".

Sammankomsten flöts med lottning om Direktors och
Cantzlers Embeiet. Vid denna lottkastning, fom verki

Sv. Ak AD. Han^)l. 1786. 6
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ftalldes genom hvita kulor, hvaMf en, fom utinärkte Di-

rektören, var tecknad med en fvart prick, och en annan^

fora utmärkte Cantzleren, med tyenne, blef Kongl. Sekre-

teraren Kellgrsn Direktör^ och CantzURådet Rossif^

STSisf CaiQtzler.
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INTRÄDES-TAL,
HÅ LL.N A I

SVENSKA AKADEMIEN
DEN l3 MAJ 1786,

AF

©FVBRSTE KAMMARJUNKAREN, C AVAL JE RE IT

HOS HANS KONGL. HÖGHET JKLROK-P RINSEK,

GENERAL-ADJUTANTEN AF FLYGELN,

ÖFVERSTE-LÖJTNANTEN, FrIHERRE

GUSTAF MAURITZ ARMFELT,
OCH

LEKTOREN VID HERNÖSANDS GYMNASIUM
SAMT PROBSTEN OCH KYRKOHERDEN,

Mag, CARL GUSTAF NORDIN.
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Sedan Svenska Akademien den 12 April valt

Öfverste Kamniar-Jankaren m. m. Friherre

Gustaf Mauritz ARMFEiiT till Leda-^

mot^ och detta val vunnit Akademiens Hö-

ga Bejhyddares^ Konungens bifall^ hölls den

13 Maj på Stora Börs- Salen offentelig Sam^

inankomstj, då hemälte Friherre tog Jitt In-

träde med följande

T A L.

Mink Herrar!

Jl å det mest utmärkta fatt hedrad af edert ral,

mine Herrar, erkänner jag min billiga farhåga

att oifenteh''gen tala, och det för första gången
i ett Samfund, der Snille och Smak äro kän-

nemärken och foremåL

Utan all rätt att förvänta mig ett rum i-

bland Eder, mine Herrar, måste jag likväl till-

ftå, det glansen af denna inrättning hade upp-

eldat min jQäl, och uppväckt hos mig åtrå att

föka en ära, hvilken, i lugna tider och i fre^

dens (köte, förevigar både edra och edra efter-

trädares namn, om de äga edra egenlkaper.

I detta ämne kunde jag ;vara mycket vid-

lyftigare; jag kunde n>ed ^t flags visshet infe

i framtiden, och af det närvarande fluta till

detta Samlunda framgång och ryktbarhet^ dess
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nytta för Språket, dess uppmuntran för Snillet,

dess fäkerhet i Smak, och hela den vittra verl-

dens taflan att förtjäna dess uppmärkfamhet,

I^ed hvad lätthet (kulle jag ej i mitt hjerta fin-

na den lifligaste vältalighet, om det vore mig

tillåtit att här nämna Den, hvars välgörande e-

cenfkaper, lika fölen, föra med lig en lifgifvan-

de kraft fom både alstrar och vederqvicker. Da
lycklige häfdatecknare, fom med en lika få fann

fom okonstlad Historia fkall en gång fästa på
ditt arbete Europas vippmärkfamhet, du behöf-

ver ej befkrifva fegrar fom. kostat blod och tå-

rar, ej heller berömma de få hedrande fom
ledfamma tillfällen, då man igenom en mindre

hastad flykt visar krigskonstens fullkomlighet;

din målning blifver mensklighetens . och kunlka-

pernas ära, vårt tidehvarfs heder, llyrka utan

våld^ ömhet utan fvaghet, vänfkap utan fmicker,

Sveriges lyckfalighet, missnöjets orättvisa och
eftervärldens faknad. — Finnes någon, hvars

hjerta ömmar för Fäderneslandets väl, fom ej

med rörelfe bevistade denna Akademins inftiftel-

fe på detta rum, hvarifrån, för tvåhundrade

fextiofex år fedan, den ende Regent, fom i

Sveriges Konungalängd burit tyranners förskräc-

kande namn , kastade ilskna och förnöjda blic-

kar till de bilor, fom fällde både flammar qch
telningar af Rikets ädlaste flägter och redliga-

fte medborgare? — I hvad djup af elände var

Sverige då ej förfänkt, fönderflitit af inbördes

oroligheter, härjadt af mäktiga och blodtörstiga

ilender
I

kufvadt mider oket ^f de c^tholskji
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prästernas fnålhet och vidlkepelfe, fattigt, ut-

blottadt på tillgångar, utan bundsförvandter,

uppfyldt med allmänt misstroende och nästan

utan allt hopp om räddning. — S tu rens död
hade lemnat riket utan hufvud. Hans fönier

voro barn. Christina Gyllenstjerna, med
alla dygder hvilka tillhöra en hjelte, och med
en kärlek för fäderneslandet, fom federmera

förfäkrade dess lugn, hade fett lig öfvergifveft

af lin mans förnämsta vänner då hon minst bor-

de förvänta det. Dess mannamod vid Stock-

holms förfvar och dess hedrande villkor vid

flottets öfverlemnande, kunde ej frälsa henn«,

att igenom trolöshet falla i tyrannens bojor.

Sådant var kndet, då Gustaf Eriksson Vasr
började lina ftorverk.— Hans tapperhet var kä-nd

ledan belägringen af Staket, Danska hjelptrop-

parnes . nederlag vid Stockholm, och flaget vid

Brännkyrka, der han redan ernått det hedran-

de förtroendet att föra hufvudbaneret; hans för-

flånd hade blifvit uppbrukadt vid Hofvet, och
upplyst genom den förtroliga vänlkap han der
knutit med Hemming Gadd, en af tidens klo-

kaste män och af Sturarne mycket brukad i

regeringsärender; hans flägt, fom under de tra

nordiska kronors förening blifvit betydande och
fluteligen införlifvad med Bonbar och Sturar,
gaf honom likafom rätt att i fin perfon förena

de begge partier, fom få länge varit orfaker till

de inbördes oroligheterna. — Allt detta hade,
utan dess öfriga ftora egenfkaper, i dåvarande

omfiändigheter ej kunnat gifya honom ^pågoa
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förelä ädesrätt; tvertom det kunde ej annat, än
öka hans faror vid flykten ifrån Dannemark^
lians äfventyrliga tillftånd i Liibeck, hans ofäker-

het i Sverige, hvarest våld och förfåt förföljde

honom öfverallt, i fjnnerhet i Dalarne. — Det
är vid dessa tillfällen, man fer honom med en

ftark och rörande vältaHghet uppmuntra de

modfällda, med förfigtighet Hyra de hämdgiriga,

vända fig till nytta hvars och ens oUka böjel-

ler, och förena under litt befäl en lika fa tap-

per fom oböjHg allmoge. Så ftor anförare fom
klok Statsman, fer man honom dela lig emel-

lan allt, utan att förfumma något, omtänkfam,
rättrådig och lika färdig att belöna förtjensten,

fom fen att ftraffa då det ej var oundvikligt,

— Gustafs framlleg ökade hans anhängares

mod och antal, hans rådighet och lycka gåfvo

honom anfeende hos Christierns egna lands-

män och underfåtare, hvilke igenom uppror e-

mot fin lagkrönta Konung ftärkte och främjade

dess föt-etagande. — Den ena fästningen efter

den andra öppnade fina portar för fegervinna-

r^n, och fienden lemnade våra ftränder och
gränsor. Man fåg då på ena fidan den ädlin-

gen, hvilken Ghristiern föraktat och våld-

fört fom gislan, ftiga på en thron, hvarifrån

han ftörtat tyrannen, med fina dygder föka för-

ena allas hjertan, och bereda Sveriges väl för

flera tidehvarf : på den andra åter en af de
mäktigaste Konungar i Europa, herre öfver

trenne Riken, Kejfar Carl V:s fvåger, under-

itödd i krigets äfventyr af en af den tidens ftör-

Digitized byGoogle



~ 89 -
fta anförare och i Sveriges förtrvck nf en lika

få djerf fom illparig förrädare; denna Monark,

fager jag, fåg man öFvergifven^ hatad och för-

aktad, i elände fluta fina dagar, fedan han för-

lorat allt. Kan dygdens belöning ocli lastens

ftraff med mera lljrka visa lig i en och famma
tafla? Hvad uppmuntran för hjeltén och menni-

fkovännen! Hvad (kräck för den fega och illrå-

diga! — Gustaf Eriksson emottog ett rike

fullt af elände och oordning, ingen visshet om
Kronans inkomster eller de ikattdrngandes ut-

ikylder, handeln hel och hållen i Liibeckarnes

händer, en lika få allmän Ibm djup okunnig-

het, hvilken underhölls af munkarne fom tär-

de allmogen, och bifkopar famt prelater hvilka

med oinfkränkt välde öfvade fin myndighet. Ha-

de Konungen ägt en allmän och mindre verk-

fam ärelystnad, en fvagare kärlek för fädernes-

landet, är troligt, att han i Itillhet fökt njuta

frukten af den värdighet han ernått, och* den

ryktbarhet han fig förvärfvat; men hans fnille

och ffÅl voro danade till ftorverk, och vågar

jag nästan anfe fom ett ibland de yppersta, att

ifrån fitt urfprung förftöra källan till alla oord-

ningar. Härvid ikulle otaliga fvårigheter möta;

ett andeligt välde, grundadt på en femhundrade

åra häld, och fom kommit få många konungar

att bäfva, fkuUe göras till intet; prelaternas in-

komster rättas efter en naturligare måttftock än

deras begär;, famt ljus och kun/kaper fpridas i-

bland ett folk, fom var intagit af en förlåtelig

ifver för fina förfäders tro och mörker. Ingen
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kyrko- historia gifver vid handen en religions-

förändring fom gått få fort, utan de brytningar^

hvilka merendels åtfölja få äiventyrJiga företa-

ganden. Konungens förfigtighet hindrade alla

ytterligheter, man gick fteg lör fteg, utan våld,

utan den (kadhga ifver med hvilken man mer
uppretar än ölvertygar; och det efterdöme han
gaf af en fann Gudsfruktan och vördnad för de
faiminelska fanningar, var ej det minst verkan-

de medel till dess underfårares omvändelfe. Ef-

ter denna betydande förrättning, och äfven in-

nan den vann fin fullbordan, var Gustaf fyss-

lofatt med flottans iordningfättande, handelns

utvidgande, vettenfkapernas fortplantande ge-

nom lärde mäns inkallande i riket, ungdomens
uppfostran, fladgar och förordningar för all-

män fäkerhet och landets uppodling, famt den
noggrannaste omforg för fkattkammaren , hvil-

ken innan dess död gjorde honom till den ri-

kaste Förste i Europa. Så mycken drift och
omtanke kunde ej annat, än göra Gustafs
namn vidt bekant och gifva Sverige anfeende

hos utlänningen. Under catholska tiden anfå-

gos vi, fom igenom Österfjön fkilde ifrån det

öfriga Europa, endast hafva att göra med våra

grannar. Nu fökte de mäktigaste Regenter ige-

nom fina fändningebud förfakra fig om Konun-
gens vänfkap och landets biflånd. Konung
Frans I. flöt med Riket ett förbund, och till-

fände Gustaf ett prof af fin högaktning för

dess ridderliga dygder. Med England och Ne-

derläaderna ikedde öfrerenskommelfer rörande
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handeln y och Wiengka famt Polska Hofven an-

höllo om hjelp, det förra emot Turken, det

lednare mot Ryssland. Konungens fvar på Kej-

far Ferdinands begäran, bevisar huru de in-

bördes oroligheterne Hörde hans lugn, fastän de

ej nu mera ägde en lika olycklig verka^n fom
förut. Man hade bort förvänta lig en oin-

Ikränkt erkänsla af ett folk, fom hade att tacka

Gustaf för allt, men häri äro alla tidehvarf

lig lika. Frankrike kände ej rätta värdet af

Henrik den llore förr än efter hans död; Sve»

rige kände ej vidden af fin förlust vid Gustafs
bortgång, förr än under hans föners regering.

Arfföreningen var väl ett bevis af förtroende

och högaktning, men deri låg en verkelig nyt-

ta för framtiden, och en fäkerhet emot den
makt, iom ej långt förut varit på vägen att gö-

ra hela rikets undergång. Konungens tal till

Ständerna vid dessa tillfällen, vittna om hans

vidfträckta förftånd och den ömhet, med hvil-

ken han i en framtid af flera tidehvarf infåg

och danade fina underfåtares fällhet. Jag lem-

nar nu denna hjeltes, denna ftora regents be-

röm; ämnet har varit vida öfver min förmåga,^

och hade, utan att vara en lag, aldrig blifvit

mitt yrke, i fynnerhet idens närvaro, fom med
få mycken ftyrka fom behag fj^^^g'*^ hans be-

drifter, och med fina verser gifvit Melpomenes
behagligheter åt Euterpe och Polymnia.— Mine
Herrar, erkänd vältalighet, vittra och ryktbara

arbeten, ftyrka, fmak och renhet i Ikriffättet,

mtmärka de rum J här innehafyen. Den, it
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hvilken «dra angelägnaste värf äro anförtrodda,

har genom fina grundelige och vidfträckta kun-

Ikaper påfkyndat och ftadgat detta Samfunds an-

feende hos utländska Lärde, af hvilka han är

lika få känd fom aktad. Edert möte här på-

minner mig den glädje det gifvit mig i de ö-

gon blick, då jag fett Eder få värdigt ujppfylla

edert kall, och fvara emot en god Faders he-

drande val, då Eder anförtroddes, att hos Va-

fars fpäda Ättelägg inplanta kärlek för de dyg-

der, foul med Sveriges fpira åtföljt Hans namn.

Mitt hjerta fkuUe fnart utgjuta fig öfver

fällheten af ett tidehvarf, hvars lycka det ön-

fkar, men icke vill dela. — Jag ftannar här, och
Ikyndar mig att med tyst och liflig känsla njuta

en närvarande tid, prisa Upphofvet till vår lyc-

ka , och famla min (kicklighet ätt uppfylla Dess

äffigten
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SVAR,
pa Friherre Armfelts Tal^ af Akademiens

Direktör^ Johan Henrik. Kellgren,

Min Herre!

i\i påminner Er den dag, fpm fett detta Sam-

fund lliftas. I hvad olikhet med den, fom nu
fer Eder der upptaga^! Allt hvad Majeftätet ä-

ger mest lysande att förblinda ögat, allt hvad

Snillet äger högst förundransvärdt att intaga

^älen, förente lig hos Den, fom då Öppnade

detta Tempel. Och hvem (kulle bättre än Ni
hafva fett, hvem i en lifligare hågkomst förva-

rat denna högtidens ära, än Ni, fom henne åt-

följde. Ni, fom flod närmast i ftrålarne af dess

upphof, men hvilken hon då ej fökte? Hon
fökte endast oss, denna ypperliga ära, fom in-

gen före oss njutit, fom ingen efter oss fkall

vinna, äran att hit ir^kallas af den första röst

Svenska Vitterheten äger, att höra vårt beröm
af en Konung äfven bland Snillen, af en Kän-
nare på thronen. Huru bör Ni ej afundas oss

en fådan lycka; och huru glade hade vi ej gått

att dela den med Eder!

Men ftundom i förlusten af en förmån, fom
«j kan erfättas, finner man en annan, fom på
något fatt kan trösta. Den ömtåliga egenkär-

leken rädes att fe minsta ikugga af ynnest, der

hon mottager belöningen. Äfven Konungar*
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nåd blifver då en börda. Jag vet, det fins blott

en enda i detta Samfund, fom äger inom fig

Ikäl till en fåd;m fruktan: Ijckligt för mig om
dess namn ej kändes! Men ock, då förtjensten

finner lig tvungen af eget vittne, att göra fig

rätt, fruktar hon ännu, att ej allmänheten (kall

gifva den; denna allmänhet, fom man få ofta

med orättvisa beträder, och hvars dom maa
dock föker; denna allmänhet, få trög att er-

känna ett företräde, få förtviflad att gifva tven-

ne, få envis i lin fördom emot de ftoras förtjen-

ller, få benägen att anfe en Hofmans belöning

för gunstlingens lycka. Min Herre, om Ni va-

rit nog ftolt och nog fvag, att befara en fådaa

misstydning, få torde det nu kunna öka er till-

fredsltällelfe , att genom ett Samfunds enhälliga

Val fe alla (ken dertill förekomna. Men hvar

fann jag något fkäl att läna Er denna fruktan?

Allmänheten, få fällan rättvis emot edra li-

kar , har aldrig upphört att vara det emot

Er, Hon har älskat Er, förr än hon vördat Er;

hon har känt edra fnillegåfvor , förr än hon
visste er lycka; fett Er i fällfkap med fång -gu-

dinnorna, förr än hon fåg Eder uppvakta vid

thronen. Det är hon, min Herre, fom ^elf för

Er utfett första rummet i vårt val. I den tid^

då ännu Svenska Akademiens inrättning endast

fans i hennes hopp, dess Ledamöter i hennes

gissning, blandade hon redan eH namn i de

förstkorades antaL Om hon bedrog lig i firt

väntan, bedrog hon fig ej om eder rätt. Hon
démde Ukafom vi, att dea ej blifvit förgäten

,
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men endast at oss det nöje fparadt, att offenr-

teligen förklara den.

Upphöjd, fom Ni är, till den mest fmick-

rande ära , att närmast omge eder Konungs per*

fon, närmast vårda Hans fpäda Sons barndom,

fom visheten fostrar, har Ni aWrig glömt, att

talangerne, mer än börden, förfkalfat Er dessa

rum af lysande förtroende. Icke nöjd att gilVa

åt fång- gudinnorna er kärlek, har Ni fortfarit

att gifva dem er dyrkan och ert olfer.

Länge hade de redan på lyriska fcenen

ådragit fig vår förundran och väckt våra tårar.

Sorgen, förfkräckelfen, de grymma furierne, och

pasfionerne i fm yra ännu grymmare än de, ha-

de nästan belländigt följt deras fpår. Än kläd-

de i Tragiskt dok, än i Féeriets förtroUandtå

prakt, men alltid tvungna i fm gång af den hö-

ga cothurnen, längtade de att en dag få visa

fig i nöjets.lättare drägt, i den lägre naturens

nästan oklädda behag, antaga mera frihet i

röst, gång och åtbörder, röja det enfaldiga i

bygdens feder, det rena i dess glädje, det lifli-

ca i dess lekar: alla dessa fkatter, få okände

eller få faknade i en mera belefvad, fast ej lyök-

ligare verld. Det var till Er, min Herre, fom

de vände fig med fin önskan; af ert glada fnil-

le, er lätta hand, fom de väntade att emottaga

denna nya prydnad, dessa nya medel att beha-

ga. Det äf Ni, fom riktat Svenska vitterheten

med en ny art af Skådelpel, der allt är röreU

fe, verkning och fång; d«r ea ftäudigt vöxlad
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men behaglig melodi aldrig brytes af pasfioner-

nas (kri, fom fåra örat, aldrig begrafves i dessa

Äora haxmoniaka massor, fom trötta eftertanken.

Kanhända är det utan anledning, fom jag

här ftjäl mig tillfället, att lasta en fördom fom
in(kränker vår fällhet, då den infpärrar rymden
för Snillets flygt; denna förfinade fmak, fpm
fätter värdigheten i en fattigdom, och det ädla

i ett ledfamt. Den vackra verlden, få angelä-

gen om allt hvad fom (luljer den ifrån hopen,

icke nöjd med de företräden fom gifvas åt per-

foner, börd, lycka och upplysning, har äfren

velat upprätta en rang ibland nöjen, förbehålla

lig §elf en ny klass af känslor, i dess inbillning

desto ädlare, ju mer de fjermade fig från na-

turen. Då uppkom den göda Ton, få olik

den goda Smaken, få konstlad i tal och fkick,

få tyrannisk och få vacklande, fom gifvit oss

läckerheter för föda, grannlåt för klädnad, det

täcka, för det fköna, bannlyst glädjen ur våra

hjertan, friheten ur våra feder, löjet från våra*

läppar, och förbudit oss fåfom brottsliga, * - -

hvad fager jag? ännu mer, fördömt fom oan-

fiändiga alla nöjen af djupt intryck, alla nöjen

fom våga mer än halka öfver Jö^ien.

Tro ej, min Herre, att jag glömt mitt äm-
ne. Då jag upphäfvit mig mot en falsk, förö-

dande fmak, fom i fednare tider bundit vingar-

ne på'SniIlet, tagit fenorna ur fiylen, och fram-

för allt fprtorrkat alla fanna källor af Comiskt

feämt,
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har jag derigenom berömt den fom råder i er

Dram. Om Svenska allmänheten ej ännu fått

förnöjas af ett Skådefpel, endast ärnadt åt

Olympens högtider, och uppfördt af dess gu-

dar; har hon dock haft den trösten, att med
fara att förqväfvas af trängsel och nöje, fe det

föreftällas på hufvudftadens Theater, i den fau-

na Pantomimens hittills okända drägt. Denna
nya egenfhep af ett dramatiskt arbete, att låta

förbjuda fig talet, utan att förlora af fin tydlig-

het; låta beröfva fig fången, utan att mista i

fitt behag; att blott uttrycka fig genom rörel-

fer, att både fes och höras af ett enda finne;

visar allrafuUkomligast dess värde och des& fvå-

righet.

Men, min Herre, eder förtjenst hos vitterhe-

ten, eder rätt till det rum hon här gått att gif-

va Er, och vårt hopp att lika fäkert vinna nyt-

ta af edert biträde, fom vi hedras af eder före-

ning, grunda fig ej endast på de titlar jag här

anfört. Alla behagliga kunlkaper hafva tillvun-

nit fig eder fmak.

Ni har i dag genom edert Tal röjt den in-

figt i Historien, det nit för våra ftora Konun-
gars ära, den kärlek för deras minne, den kän-

nedom af hvad de uträttat till landets och lär-

domens nytta; ett fnille, fullt af förmåga att

värdera dem, en vältalighet, fom enfam gifver

rätt att dem lofva; med ett ord, alla de egen-

Ikaper, hvilka fåfom pligter detta Samfund ålig-

Sv. Ak AD. Handl. 1786- 7
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ga, Men ockfå, min Herre, huru fkulle Ni ej

äga dem? Ni, fom dagligen vistas i högsta lju-

det at* deras efterdöme? Er tjenst är en upp-

vaktning hos Snillet och Sniaken. Huru (kulle

Ni dagligen fe och beundra en ftor Konungs

ära, utan att ofta vända ögat tillbaka på de

hjeltar honom föregått? Och då Ni fann hos

den Förste af dess odödliga förfäder första mön-
ftret för dess efterfölfd, en medborgare på thro-

nen, en far för Folket, en upprättare af dess

frihet, en förfvarare af dess makt, en befkyd-

dare af konsterne^ lärdomen och freden; huru

lätt blef det för Er att lillii;en fatta, att värdigt

måla den llore Gustaf V^asas dyrkade bild?

Ni fåg hans ättling; och Ni tecknade efter na-

turen.
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Derefter höll LeJitoren och Prohsten^ Mag^
Carl Gustaf Nordin, ybr/i den 22 April af
Akademien^ med Konungens höga famtycke,

hlifvit vald till Ledamot ^ följande

INTRÄDES-TAL.
MiNE Herrar!

Uet Ikulle med (kal fägas, att jag misskände

Akademiens ynnest och fidvördade det allmän-

nas dom, om jag ej frivilligt tillftod, det inga-

lunda fört^ensten tilldelat mig detta rum; och
om J tagen mitt vidgående häraf fåfom förlUill-

ning, huru /kulle jag väl tro något fom dock
icke möjligen kan blifva andras öfvertygelfe?

Tillåten mig att förklara, huru jag fattat anled-

ningen till mitt intagande i detta vördnadsvär-

da Samfund.

Dess höge Stiftare hade anförtrott Eder,

mine Herrar, vården om en af Rikets väfendte-

ligaste tillhörigheter. Språket. Edert nit att

fullgöra ett få nådigt behag, att förellå ett få

vigtigt förmynderflkap , tillät ej omtanken att

hvila vid det närvarande, utan förde henne nu
flera fekler framåt i tiden, för att fe moders-

målet upplyftadt till ftadga och heder, derige-

nom, att ordning fogades till dess naturliga

dygd och ftyrka: nu åter flera fekler tillbaka,

för att underföka dess fordna villkor och rättig-

heter, dem förfäderne ej varit i flånd att nog
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rårda, men hvilka nu upplifvade, kunde bidra-

ga till dess förkofran och värdighet. Vid det-

ta tillfälle vill det lynas, fom fkulle någons
välvilja hafva förebragt mitt namn, med erin-

ran,, att jag ftundom haft mina vägar öf-

ver forntidens fält: att vårt äldre fpråk dervid

naturligtvis varit min ledare: att detta umgänge
bibragt mig åtminstone någon tillgifvenhet för

det nyare; och, då dessa omftändigheter tedde

lig för få benägna finnen, voro de lätt öfver-

väldigade, och J trodden, mine Herrar, att här

kunde tillåtas ett gemenfamt utbrott af en yn-

nest, den J tillfcrene få ofta enfkilt emot mig
betygat. Jag dristar väl icke tillegna mig den
ära, att hafva varit i en lika lycklig ftällning

hos famtelige af Eder, mine Herrar; men få

känner jag de flestas oinfkränkta bevågenhet,

fom kanfke ej en gång fludsat vid borgen för

mitt uppfat att vilja gagna, och för min erkäns-

la emot den förmån att beftändigt få njuta Aka-
demiens undervisning.

Vore än allt tillgångit på detta fatt, få an-
ftår dock mig allraminst, att ofkära edert beflut,

eller, med en illa afpassad uppriktighet, låta

mitt omdöme fatta fig öfver edert val. Full-

komligheten har ofta, för att vara tåld, måst
förneka fig fielf; ty det är allenast ett visst mått
af ljus, fom mennifko-ögat utan plåga fördra-

ger; och hvarföre fkulle då jag, olik den full-

komliga i allt annat, utan behof, härma honom
i blygfamhet? Huru ikuUe jag icke önska att
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motfatsen häraf ville tilUkynda mig någon be-

nägen fördom hos andra! Jag vore då färdig

att tillfiå, det jag länge älskat och högaktat

vårt fpråk: att jag bemödat mig om dess när-

mare kännedom, famt att ögat med nog flit

följt detfamma ifrån dess första urfprung, och

fedan allt framgent ifrån det ena omlkiftet till

det andra.

Jag har härvid funnit, att det är med fpråk,

fåfom med menaifko - anfigtet. Den första ål-

derns drag bibehålla lig fällan, och gifva en
ganfka ofäker anvisning på utfeendet i tillkom-

mande åldrar. En eller annan flägt likafom ned-

kastad i .ef t ödeland och blottad på kännedo-

men af allt, utom några få behof: en fådan

flägt tarfvar hvarken mängd af ord eller deras

konstiga böjelfe och fammanfättning; allraminst

under ett hårdt lufrftrek, der naturens njugghet

icke allenast vägrar det beqvämliga, utan äf-

ven tvingar med beftändiga brister. Gåfvan att

obehindradt tala förutlätter nöjet att tala, och
detta härflyter af finnets lätthet; men huru kan
iinnet vara lätt, få länge det har att brottas

med eländet? Ett längre vistande på en ort

upptäcker ändteligen dess förmåner: folket ö-

kar lig: de ölägenheter, dem den ena ej kun-

nat afhjelpa, undanrödjer den andre. Häraf upp-

kommer ett tillltånd , fom är beqvämligt i jemfö-

relfe med det föregående: beqvämligheten mun-
trar; munterheten gifver tankegåfvan utrymme

famt lifj och få fnart denna qvickhat, frambringar
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hon ^elfvilligt ord, hvilka icke allenast uttryc-

ka de nya begreppen, utan ock förfkaffa fig en
viss böjlighet, läinpad efter folkets lynne, famt

dess förbättrade fatt att tänka. Således fkiljer

fig ett fpråk vid fin första fattigdom och råhet.

Samfundets vidare förkofran, tillkommen, an-

tingen af egen omtanke, eller af umgänge med
främmande, fortlkyndar federmera fpråkets för-

bättring, och med detfamma åes^ förändring eller

olikhet med fitt första urfprung och be(kaffenhet.

När Sveriges förste bebyggare intogo ftran-

den, voro de ofelbart nödllällde flyktingar, hvil-

ka talade det ftamfpråk, fom varit gängse öfver

Tyskland, Nederländerne, England, Frankrike,

Ungern och Italien: tilläfventyrs ett fpråk, fom
ännu oförryckt bibehåller fig under Svea välde,

ehuru folket är föraktadt, fedan det låtit drifva

fig till våra ofruktbara fjäll , der egennyttan ej

räknat mödan värdt att vidare förfölja dem.

Desse, fom vi nu kalla Lappar, äro få myc-

ket fäkrare bördesmän till Svenska jorden, fom

de förvarat fin talan i de namn, dem de gifvit

och vi ännu bruka på ganska många Ijöar, vi-

kar, vattudrag, (kogar, berg, bebyggda ftällen,

jn. m. och vore ej (käl att tro, det ett annat

fpråk blifvit taladt och ett annat nyttjadt till

orters nämnande. Om någon inflyttning till vå-

ra ftränder vid Öftergön federmera ärfkedd, lä-

ra desse ankommande i fpråket ej varit mera
(kiljaktige ifrån rikets gamla invånare, än att,

efter de äldsta häfdatecknares berättelfei famtal
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och giftermål emellan de förre och fednare an-

ftälldes; äfvenfom det är nog fäkert, att vårt

fpråk ännu i dag innefattar ganska många ord,

hvilka antingen äro rent af Lappska, eller ock
till litt urfprung fådana.

Jag vill ej förmoda, att vår egenkärlek, på
Svenska fpråkets vägnar, må finna fij?; förförde-

lad af denna ättledning; åtminstone böra vi ej

i detta affeeride befara jaågot förakt af Franfy-

fka, Engelska, Tjsk^ med flera fodra Europas

nationer, hvilka i namnen på fina orter och
äfven i ^^Ifva deras gångbara fpråk, ej mindre

än vi, förvara ojäfaktiga bevis af (kyldfkapen

med Lapparne; och om jag ej bedrager mig,

ligger förnämsta grunden till Europeiska tungo-

niålens öfverensftämmelfe i denna gemenfamhet
af urfäder och flamfpråk.

En fådan gemenfamhet har väl hvarken va-

rit okänd eller beftridd af dem, fom underfökt

ofvan berörde fpråk; men fedan visse bedragare,

för flera hundrade år tillbaka, velat göra Tysk-

lands äldsta invånare föga mindre märkeliga än

Italiens, och i fådan afligt underlluckit åtfkilli-

ga fkrifter, dem de tillagt ålder ifrån första åtta

feklerne, få hafva de lärde varit föranlåtne att

leda Historien igenom öcknar af ofanning

,

famt att bellämma folkflyttningar och fpråkens

likhet ifrån orediga och med hvarannan Itridan-

de uppgifter om Schyter, Gelter, Galler och

Göther af mer än hundrade flag.
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Ett affteg, förlåten mlne Herrar, förde mig

ifrån Sveriges fpråk, hvars beikalFenhet vid ni-

onde, århundradet man ännu icke känner med
något flags fäkerhet. Hvad man tror fig veta

om denna tid, då månge vilja tillegna oss äf-

ven (krifkonsten, blifver få mycket mera falskt,

fom det är hämtadt af en lefvernes-befkrifning

öfver Biikop Ansgarius, uppdiktad fem eller

fexhundrade år fenare, än den föregifves vara

(krifven; och lika få förhåller det fig med Rim-
BERTi lefverne , famt Adami Bremjinsis hi*

lloriska Ikrifter, dem bedrägeriet inbillat oss

höra till detta och närmaste tidehvarf. Jag näm-
ner fådant, för att gifva tillkänna, det Svenska

fpråket i nionde och tionde feklerna ej under-

gick någon ändring, förorfakad af Tyska lära-

re ifrån Hamburg och Bremen, hvilka aldrig

kommo till Sverige.

Likväl, om man af vissa omftändigheter får

dönmia, få (kulle man tro, att vårt fpråk redan
vid år looo vunnit någon förbättring igenom
Skalderne. Desse voro Isländare, fom ur Eng-
land hämtat något flags lärdom, den de använ-

' de dels att uppodla fpråket i fin fädernesort,
dels att förvärfva fig utkomst och anfeende vid

Nordiska hofven. Om vi föreftälla oss, att desse
Skalder voro endast för poéfien underhållne»
få göra vi både dem och konungarne orätt.

Troligare hade de att fyssla med konunga- bar-

nens uppfostran och att gå fina herrar tillhan-

da i fliatsfaker, hvilka göromål på den tiden ej
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¥oro mera vidfträckta, an att många ftundcr öf-

verblefvo, på hvilka de kunde både inlägga he*

der och göra fällfkapet nöje med fina /kalde-

qväden.

Hos ett ohyffadt folk måste poefiens första

införajide nödvändigt hafva åfladkommit fprå-

kets förädlande. Skalden var eufam lärd i he-

la riket; han kunde fåledes, utan all betänkh'g-

het, enrådigt gifva böjelfer och fammanbind-
xiingar åt fpråket efter verskonstens behof; och
då konungar, jarlar famt de mest anfedde män
voro i hans umgänge: hans verser derjemte fat-

tades och förvarades i minnet, famt utfpriddes

fåfoA den tidens enda vitterhet, få visar fig

lätteligen , huru mycket en fådan flkaldernes

åtgärd (kulle bidraga till fpråkets upphjelpande

och förkofran.

Isländske Ikalderne, fom begynt att gifva

det famma fkapnad, fingo igenom dr påföljan-

de fekler ett märkeligt biträde af christna lära-

re. Den undervisning, fom desse meddelade:

deras befök och fammankomster: deras vistan-'

de hos konungarne och landets förnämsta in-

vånare: allt gaf dem tillfälle att verka på fprå-

ket. Isländarne hade fått ljuset ifrån England,

famt förut bildat fitt fpråk efter det Engelska;

och när fåledes christna läran äfven infördes i

Sverige ifrån England , hade vårt fpråk den

förmån, -att både Ikalder och lärare på gemen-

famma grunder byggde dess uppkomst och för-

bättring; hvilket ofelbart är orfaken att Sv«n-
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fl^an mera vid denna, än någon annan tid när^

mar lig till då varande Engelskan, fålbm fes af

våra runllenar.

I tolfte århundradet begynte Tyskarne att

beföka Sverige, klostren inrättades, Munk-Ord-
nar indrogos ifrån Tyskland och äfven klerker,

fom igenom tjenstgöring vid förfamlingarne, i

Doni-Capitlen och fkolorna fingo fpråket i fi-

na händer, och kunde få mycket lättare gifva

detrauniia Tysk (kapnad, fom olikheten förut ej

lärer varit färde^es Hor. Vi böra dock ej fäga,

att lådaiu förvärrade modersmålet; ty ännu (ked-

de alla förändringar af klokr folk, famt yfter

nödtorft; och hafva vi fkäl att tillegna vårt fpråk

mycken ftyrka och anftändighet i trettonde år-

hundradet, under hvars feJnare hälft Östgöta,

Wostgöta och Upplands lagarne äro författade.

Men llrax härefter begynte itäderne att komma
1 ordning, hvarest Tyskar och Nederländare

både i handel och handtverkerier utgjorde för-

nämsta borgerfkapet. Desse talade fitt moders-

mål, hade utländska präster, och tillfatte magi-

ftraterne med hälften af fina landsmän. Det
mindre borgerfkapet och tjenstfolket, fom var

Svenskt och lefde llundeligen tillfammans med
utlänningarne, eniottogo af dem främmande

ord och på Svenska orden främmande böjelfer:

(kolorna lörellodos af Tyska lärare: prediknin-

garne Tyske: allt bidrog att tillskapa i ftäderne

ett tvefpråk, hvilket den uppväxande ungdo-

men inhämtade y och hvilket fedan utfördes
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kring riket af hartdelsutliggare, marknadsfolk,

djeknar och den ur fladeii till landsbygden i

återltröm gående tjenstehjons hopen.

Ännu voro dock de förnämare friade ifrån

en fådan fmitta; men fpråkets fvåra Öde, äfvon

inom den kretsen, dröjde ej längre, än till dess

Konung Albrecht upplleg på Svenska thro-

nen. Utom den verkan till ondt eller godt,

fom Regenten ocli Holvet hafva på ett lands

tungomål, och hvilken enfam bort vara till-

räcklig att i Albrecuts tid förikämma Sveii-

(ka fpråket, hade denne Konung af (lats -klok-

het infört med fig en mängd af Tyska ädlingar

och riddare, hvilka, underilödde af honom och
tilläfventyrs förfedde med lyckligare inftällnings-

gåfvor, än de infödde, vunno få allmänt bifall

hos könet, att inom kort tid fnart fagdt alla

anfedda hus i riket hade en eller flera utländ-

ska magar, hvilka få väl i allt annat, fom i

fpråket, utbredde hos de högre llägter den då

gångbara Tyska fmaken. När till dessas, Ko-
nungens och ftädernes åtgärd läggCvS», att rikets

län anförtroddes åt Tyska ftåthållare och em-

betsmän: att de infattes i domare-embeten: att

underbetjeningen likaledes ofta var Tysk: att

Svenska ungdomen iluderade i Erfurt och vid

andra Tyska Akademier: få fer jag icke, hvil-

ken naturlig kraft möjeligen kunde hindra ett

gemenfamt förtyskande af fpråket och alla fa-

ker i vårt land.
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Åndteligen inträffade Calmare- förening, fom

icke allenast bibehöll liörre delen af förenäni-

de anledningar till Svenska fpråkets vanrykt,

utan ökade dem ännu vidare med Danska hög-

re och lägre embetsniän i orterne, Danska
bilkopar och prelater famt Danska cantzlerer

och fkrifvare, hvilka fäkert af okunnighet i

Svenskan och kanske ännu fäkrare för ftats-af-

figter påförde vårt fpråk alla de lyten, fom de

hade i fitt eget. Nu får man fäga, att Svenska

fpråket hade föga öfrigt, fom kunde förlor^^s,

fedan en flod af förderf öfverfvämmat detfam-

ina och afbörda t fin gyttja öfver hela detta

vackra fält. Ord voro utvexlade: ändelfer och

böjelfer förbytte: tvåtredjedelar af våra dyrbara

Casus i declinationerne förfvundne: flafningsfät-

tet vrängdt och förftördt: ililen, fom förut varit

kort och finnrik, blef nu vidlyftig och behäftad

med en i många långa omvägar fig kring ämnet

inargfaldigt fläpande matthet: fpråkets manlighet

förlorad: väldets namn kunde ej en gång bibehål-

la fig, och Svea rike förvandlades nu till S^ve-

rige; få att Svenska fpråket vid Konung Gu-
6 T AT den förstes tillträde var att anfe fåfom

ett fkådefpel, hvilket i fmått fpreftällde Babylo-

niska förbistringen.

Denne Konung ägde en naturlig vältalig-

het, hvilken ådagalades, få väl eljest, fom vid

alla riksmöten, der han ^^If förde ordet. Hans
tal utmärkte fig i fy^nnerhet igenom flarka ut-

tryck och ett öfverfiöd af liknelfer, hvilka of-
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tast voro öfvermåttan väl träffade. Då Dan-
marks uppförande, vid flutet af Konungens lef-

nad, ådrog fig dess missnöje, föranlät fådant

honom att låta fitt hjerta utgjutas i verser,

hvarmed han befiraffade grannens förmenta tro-

löshet. Det var dock ftörsta lyckan för vårt

fpråk , att få väl reformations - verket , fom
cantzli -förvaltningen föUo i Olai Pétri hän-

der: en man af både fnille och lärdom , och
hvilken för Historiens (kull hade grannfynt ige-

nomgått rikets äldre och i lyckligare tider för-

fattade handlingar. Dess många ikrifter, fom
af trycket utgingo till reformationens förfvar, å-

terförde Svenska fpråket till värdighet; och för-

varas åt hans penna ett hedrande minne i do-

mare -reglerna, hvilka ännu finnas vid vår Lag-

bok. Det biträde han hade af fin föregångare

i Cantzlers-Embetet, Laurentius Andreäe,
och af fin broder Ärke-Bilkopen Laurentius
Petri, förtjenar visst mycket affeende, men
det vill dock fynas troligt, att Olaus Petri
var begges läromästare i fpråket.

Konung Erik var för mycket tryckt af fin

olyckliga belägenhet, att i alla delar kunna

gifva utrymme åt fin oinskränkta kärlejt för fä-

derneslandet och åt de öfriga goda egenfkaper,

med hvilka naturen och en förträfflig uppfost-

ran honom förfett. Hans egen ftyrka i Sven-

Ika fpråket fes få väl af de pfalmer och visor,

hvilka finnas utgifne, fom af hans öfriga (krif-

ter och i fynnerhot handbref, fkrifna före och
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efter dess ftörtande, till fin Gemål och andra.

Han. nyttjade dock, få ofta han kunde, Latin^

det han ända till fullkoinlighet innehade.

Brodern, Konung Johan den tredje, hade
mera böjelfe för modersmålet och mera ledig*

het att vårda detfamma, hvilket han icke heller

någonfin underlät. Han befallte, att fpråkets

renhet i (kolorna (kulle iakttagas: han liadga-

de uttryckeligen, att få väl i Cantzliet, fom el-

jest, främmande ord ej fmga inmängas i Syen*

fka handlingar; äfvenfom Konungen, vid fin

Herr fons Sigismunds bortförlofvande till Po-

len, ålade honom, att alltid afhålla utländska

ord ur Svenska fpråket, famt förvara detfamma
få rent och ofönyckt, fom det var i Konung
Gustafs tid. Och hvad borde man icke för

,
modersmålet vänta af den Konung, fom få ni-

tiskt ifrade för fpråket i det land han regerade,

att då denne Herre, fåfom Hertig till Finland,

fi^ulle låta afgå ett bref till Konung Carjl IX.

i Frankrike, kunde han ej förmås att Ikrifva

detfamma annorlunda än på Finska? Man må ej

föreftälla fig, att fådant härrörde af bristande

fpråk - kunfkap , den Konungen vida öfver be-

hofvet innehade; ty utom Franfyskan och Gre-
kiskan, dem han väl förftod, kunde han obe-
hindradt tala Latin, Polska, Tyska och Engelska;
och är fäkert att Svenska fpråket under honom
var ganska rent, och vann en ftadga, fom de
näst föregående tider ej förmått åliadkomma.
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Dessa egenfkaper bibehöllos någorlunda ua-

der Konung Carl den nionde, fom beftändigt

var f/Sjslofatt med göromål af högsta vigt och
äfventyr, hvilka uteilöto någon färdeles vård

om fpråket. Herrens egen ftil var icke allenafet

ftark och marilig, utan hade ock underticlen,

helst i bref, någon (kärpa, fom gaf dem mera
eftertryck, än den vanliga vältaligheten. Vid

riksmöten märktes den ätven; och bidrog jem-

te öfriga medel till den framgång, hvarmed han

lyckligt utförde lina ftora värf och löretaganden.

Sonen Konung Gustaf Adolph: ett namn,
fom Sverige ville höja öfver thronen, om något

högre gafs. Denne Herre var (kapad för fuU-

komh'gheten, och gifven åt jorden, för att låta

den afmäta huru ftora gåfvor hos en perfon

kunde förenas. Början af hans historia öfver

fig ijelf: hans tal till Ständerne: hans ryktba^

ra bref till Axel Oxenstjerna, till Axel
Baner, till många andra: hvilka mästerftycken

af fmak och vältalighet! Hans hjerta, hvilket

äfven få litet kunde brista i mod, fom blottas

på ön.het, förlag honom alltid med ädla tänke-

fätt; och hans förftånd gaf honom en deremot

fvarande värdighet i uttrycken. Stor i allt fom

tillhörde dess höga kall, hvi (kulle han icke

vara den ypperste Författare, pä fin tid, i fitt

rike?

Om Svenska Folket i våra dagar fer thro-

nen upplyst af en lika fullkomlighet, få påmin-

na vi oss, det naturen förbehållit fig att då och
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då frambringa något jemlikt med fina fiörsta

verk; på det vi fkuUe (könja, att, när hon öf-

verdrifver fin kraft, fådant ej (ker af en flump

eller öfvermod, utan för att ftadga fin djrkan,

medelst vissa högtider/

Drottning Christinas tidehvarf lyser mer
af andra faker, än af Svenska fpråket. Snart

i åttatio år å rad hade vårt krigsfolk lefvat med
Tyskar, när Westphaliska freden flöts. Både
befallande och lydande hunno fåmedelst att

glömma modersmålet eller åtminstone att vänja

fig vid en blandning, fom emellan få nädkyldta

fpråk fvårligen kunde undvikas. När desse, tid

efter annan , återkommo till fäderneslandet

,

förfedde med förtjenster och kännedom af verl-

den, gaf fådant dem rättighet till det anfeende,

att gamla fredliga Svenlkan måste gifva vika för

det gångbara fältfpråket; hvaraf uppkom ett all-

deles nytt tungomål, fåfom nogfamt fes af den-

na tids flirifter, i fynnerhet bref. Endast fam-

manbindnings - orden voro Svenska , de öfriga

äfven fom ordningen och talefätten Tyska. Var

det fråga om finnelag; fådant kallades gemötke:
var något fom gjorde tillfyllest; det fl^uUe heta

erkleckeligt^ och få vidare. 1 fanning måste
man hafva vackra kunfkaper i tyska fpråket,

om män fkall förftå Svenska handlingar för des-

fa tider.

Denna fpråkets ärg började dock afnötas

under Konung Carjl Gvstaf, fom ^elf ägde

mycken
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mycken ftyrka och lätthet att Ikrifva, och der-i

före Ikref under fin korta regering mer än nå*
gon af hans företrädare. Sällan afgick något
bref till de många Ministrar, fom den tiden

uppehöllo fig vid främmande hof och fläder,

att Herren icke med egen hand gjorde anfenli-

ga tiilaggningar, ofta till flera ark. Stilens go-

da art kan bäst intagas af det Skrifie-Tal, fom
Konungen höll dagen töre fin död; hvilket vi-

far, att tankekraft och ftyrka i §älen anfågo fig

ikjldige att följa en få ftor hjelte ända till bräd-

den af grafven. Man IkuUe kunna misstänka
Konungens Biktfader, fom fattat Talet i pennan,
att han tillfatt något af fitt eget; men denne
är nogfamt förfvarad af fina många öfriga fkrif-

ter, hvilka intyga att han inom nvedelmåtta i

tankar och ordning hade fin beftämda krets.

Konung Carl den elfte hade väl hvarken
djup kännedom af fpraket, ej heller ingick han
i någon färdeles befattning med detfamma, men
hvad Olaus Petri var i Konung Gustafs,
Friherre Erik Sparre i Konung Johans, famt
Friherre Johan Skytte i Konung Carl IX:s
och Gustaf Adolphs. tid, detfamma voro un-
der denna Konungs regering Friherre Eh ren-
sten, famt Grefve Magnus Gabriel De la
Gardie, Stjernhjelm, Columbus, Wexio-
Nius, flere, och framför alla Grefve Lindsköld;
hvilka igenfökte fpråkets rätta grunder och pS
de famma uppförde den vackraste byggnad.

Sr. Ak.ad. Handl. 17S6. S

1
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Huru denna byggnad fedan yunnlt den e-

na förbättringen efter den andra, kännen J,

mine Herrar! hvilka ^eUve lagt handen härvid,

fäkrare, än jag, fom blott varit åfkådare. Och
huru mycken anledning har icke det. allmänna

att vänta denfamma fnart bragt till högsta full-

komlighet, fedan ordningen af den kedja, fom
Konungen följer i alla dess vigtiga företagan-

den, lyckligtvis hunnit leda dess nådiga åtgärd

till detta föremål, och dess höga val af medel

in på Eder, mine Herrar! i hvilkas ynnest jag

utbeder mig att beliändigt få vara inneiluten.

Digitized byGoogle



— ii5 -^

SVAR
pu Lektoren m. m. Nordins Tal^ af Aka^

detniens Direktör Jonak Henr. Kellgrjsjt.

Min Herre!

JL/å Ni i dag går att FörfiSrka våra Ledamöters

antal, går Ni äfveni att uppfylla ett ledigt rum
i dess iasigten.

Naturen af de göromål Akademien åligga,

talte ej , att länge fakna en man af edra fäll-

,

fynta egenlkaper,

Hade dess ändamål endast rarit, att med
nya fnilleprof rikta landets vitterhet, att med
fångens ljud uppkalla ftore konungars och hjel-

tars minne; att med vältaligheteris färger IlälU

i ren och odödlig dag deras dygder och för-

tjenster; då hade Akademien redan haft Ikäl,

att lofva lig mycket af ert biträde: men då fpra-

kets ftadgande är dess första och hufvudfakliga

föremål, anfer hon edert tillkallande icke min-

dre än oundgängligt.

Hvad är menniJkohandens ftyrka, utan verk*

tyg att den rätt utöfva? tankeris fkönhet, utan

medel att den väl bilda? fnillet, utan hjelp af

ett odladt fpråk? —• Huru mången Iliad har ej

upprunnit och dött i å^tv vildas hjerna! eller

^

fattad i ett groft och barbariskt tungomål, blif-

vit glömd och föraktad i en upplystare tid!
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'

Längst in i ödemarken reser fig ett tempel,

åldrigt fom jorden, högt fom molnet. Man fer

ej utan häpnad denna ofantliga byggnad, dessa

fpillrade. klippor fom iippftigit på hvarannan.

Kanske finner man äfven orfak till förundran i

dess ordning och indelning. Men hvad grofhet

i dess former, hvad ojemnhet i dess fogningar!

— Ack! ropar man }3lott med faknad, denna
öcknarnas Patladioj hvi ägde han icke mar-

morn? — Sådan är ofullkomligheten af det yp-

persta fnilleprof, författadt i ett hårdt och o-

böjligt fpråk.

Der fer Ni en tafla, fom famnar kretsen af

den vidfträcktaste utfigt. Stor i fin uppfinning,

i teckningen fann, äger den allt hvad målaren

kan hämta ur eget fnille. Men hvar är lifvet,

ljuset, rörelfen, behaget? De finnas icke den

Tusende färgor hade fordrats att dém uttrycka.

Naturen , kanhända , hade ej alstrat dem i

konstnärens land; eller hade han kanhända än-

nu ej förftStt, att uppföka dem i dess (köte.

De fom finnas i hans tafla, äro ft och utan

glans; och åfkådaren vänder fig och frågar:

hvar är Rnphaél? — Så måste äfven hända med
de förträffligaste (krifter på ett fattigt fpråk.

Hvar är Voltaire? ropar läsaren; och Häller

Qssian på fin hylla.

Här visar fig ett fält, holjdt af de vackra-

fte telningar och blommor. Icke faknas här

den lifliga rosen, fom längtar att pryda herdin-

nans barmi icke älskarens ntyrten^ ickd hjel-
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tens lager. Men tisteln och videt qväfva ännu
deras växt, och Skygga deras glans. Den ny-

fikne vandringsmannen llannar ett ögonblick

att betrakta naturen i fin vilda prakt; men vän*

der fnart om till de odlade parker, der hon ly-

fer i fin fullkomlighet. — Så fkiljer fig ett prydt

och renadtfpråk, från ett plumpt och ohyffadt.

Välljud, rikedom och renhet äro fåledes de

hufvudfakligaste fördelar i ett fpråk. Men hvem
gifver det dessa fördelar?

Icke fnillet allena, fom ftändigt fysslöfatt

att (kapa och binda, tvingas att nyttja det

byggnadsförråd fom klimatet gifver. Icke endast

tiden, fom blind i fin gång ömsom flkänker och

förbättrar, riktar och föröder, pryder och van-

ftäller. Icke federne allena, hvilka genom e*

gen förmildring gifva fpråket en l^nhet, fom
ofta med dem kan vanflägtas till veklighet. Icke

blott tillväxten i kunfkaper och begrepp, hvilka,

antingen inflyttade från främmande länder, bä-

ra med fig den drägt de der en gång antagit;

eller ock, i det land der de först gå i dagen,

mer äro måne, att väl och tydeligen kännas
till flägt och upphof, än att intaga med fin

prydnad. Ja, icke en gång Smaken, då den
endast ledes af fin egen känsla, är härvid till-

räcklig. Den fordrar ännu philofophien till fitt

ftöd. Det är philofophien, fom med en vidt

omfamnande blick fer på en gång hela fpråket$

vidd, granskar hvar led af dess omätliga fam-

manfättning, jeinfor hela fysten^^et af ett folka
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begrepp, med fystetnet af dess tungomål; visar

hviika allmänna lagar böra Itiftas, hvad undan-

tag göras; rådfrågar örat, analogien och bru-

ket, pröfvar och väger deras (kal mot hvaran-

dra; och lom kan fäga till författarne: här är

målet för den odhng edert fpråk bör antaga;

här återitår än ett Iteg; der boren J gå tillbaka

på den väg J öfvergifvit; här bortkasta en

irämmande prydnad, der återtaga en förlorad

featt. Men för att gifva dessa råd, för att lUf-

ta dessa lagar, hvad ljus behöfver han e) att

Jana af historien? Der fer han nationen i fitt

första ämne, fpråket i fitt (kaplynne; genom

hviika förändringar det blifvit hvad det är, och

dömmer då först med fäkerhet, hvad det kan

och bör bUfva,

Min Herre! Då jag uppräknat dessa kun-.

Ckaper, få nödvändiga i ett Samfund åt hvilket

lagitiftningen i Svenska fpråket' är anförtrodd,

har jag i och med detfamma upprepat de titlar

Ni ägt till dess förtroende.

Vår ftore Konung, nitisk om allt hvad till

ullman upplysning och nytta länder, fåg ej utan

missnöje de dyrbara (katter, fom förvara thro-

neixs och en(kiltas rätt, rikets åldriga handlin-

gar, ligga fpridde och begrafne i ^rchivernas

mörker, och dag ifrån dag lida nya våld af

den förödande tiden. Ett vidilräckt afftånd (kil-

de dem från den hand, fom enfam hade fkick-

lighet, fitt upplysa deras gömmor, utreda de-

ras innehåll, och gifva dem den form ett di-
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plomatiskt Terk fordran Men i hvad aflägsen

ort inom Sveriges gränsor kan förtjänsten Ugga
dold, dit Gustafs öga ej går att uppföka den*

Ert exempel, min Herre, är deraf ett nytt prof*

En ny vettenfkap kan ej byggas utan hjelp

af de öfriga, fom derföre betalas med en ny
förkofran. Således, min Herre, då edra forsk-

ningar i rikets okända handlingar, lofva åt hi^

ftorien ett vidfträcktare ljus, Ikall den känne«

dom de medföra af fpråkets natur, föränd-

ringar och tillväxt ej mindre gifva åt denna
Akademi en ökad (kicklighet till fitt yrke. Det
tal vi nyss afhört, är oss deraf en ny och of-

fentelig borgen.
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INTRADES-TAL,
H A Ii L N A I

SVENSKA AKADEMIEN
DEN 27 MAJ 1786.

AF

Biskopen och Pro-Cantzlerek
VID Lunds Akademi,

DoKT. OLOF CELSIUS,

OCH

Biskopen i GöiwHEBORS,

DoKT. JOHAN VINGÅRD.

•^.
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Den 27 Maj 1786 hade Svenska Akademien

allmän fammankomst på Jtora Börs- Salen

^

då Biskopen i Lund, Doktor Olof Celsius,

Jom af Konungen ind Akademiens inrältnitig

blifvit nämd till Ledamot^ tog Jitt Inträde

med följande

TAL.
MiNE Herrar!

Vare GusTArvER, dem hela verlden känner,

hafva med många förträlfliga egenfkaper, hvilka

varit dem enfamt lörbehålhia, förenat den hiin-

lagåfvan, att yttra fig med lätthet och behag;

hvarlöre de äfven ibland litt folk vördades fom
yppersta mönster i vältalighet. Jag nämner det-

ta, att fåledes tidigt bereda mig vägen till eder

bevågenhet, hvilken jag vid detta tillfälle få väl

behöfver; ty namnet är älskadt och fprider yn-

nest. Allt annat, hvad de gjort, öfverltiger dess-

utan vida mitt beprisande. Den förste Gustafs
tunga flöt fom en ren och ftrid åder, när han
borde upplysa och uppmuntra, beftraffa: villig

och fnar till de förre, men alltid tvungen till

detfednare: ftändigt vigtig och rättvis. Gustaf
Adolph den verkeligen Store; ty detta tillägg

föddes icke af fmickret i hans lifstid, men af

uppförandet derunder fedan han förfvunnit; ic-

ke heller blott inom det riket, der han rege-
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Tåtj men i verlden, fom anfåg honom derfiU

högst värdig; den fanna äran är nemligen en
frukt af flora värf, och kommer icke påkallad,

utan obuden och af fig §elf: denne Prins, om
han ej medelst bördens höjd af Förfjnen varit

ärnad till Konung och hjelte, hade han ige-

nom en medelmåttigare otvifvelaktigt blifvit fitt

fosterlands Tacitus eller Livius; nu blef han
Cesar, Hka iardig att makalöst befkrifva ftora

värf, fom att utan like bedrifva dem. De dyr-

bara bladen, lemningar eiter denne Konungens
fa lediga ftunder, fom innehålla historien- om
Vasa Konungamas regementen, äro märkvär-
diga vedermälen deraf. Carl Gustaf omför-
xnäles af (kribenter fom den bäst talande Prins

på fin tid *). Men hvilken är den tredje Gu-
staf lik, när han talar med Vasarnas tun-

ga, och när han hägnar vältalighet?

Svenska Akademien, hvars namn innebar
dess ämne, är denne Monarkens verk. Dess
höge Stiftare, fom förjer för allt Svenskt, vill

att hans ärfda rike (kall gifva lagrade Cicero-
ner, ViRGiLiER och Homerer, få väl fom
fegerhjeltar; om afllåndet dem emellan tål jem-
förelfe, och den icke fynes för dristig. Jag vör-

dar, gcmenfamt med alla, den höga Stiftarens

Visa ändamål, och anfer med djupaste under-

*) CoNRiNG de Not. Sing. Rerumpubl. Op. T. IV. p. Sj.

Nostro feculo dosfertisfimus Aiit Car. Gust. R. S.

Omnift in fenatu proponebat, et per aliquot horas o-
rationem h^bere potuit.
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fåteliga erkänsla den ofkattbara förmån, hvilken

Kongl. nåd mig tillfkyndat, när jag nu Tom le-

damot af denna Akademi får visa mig inför

denfamma. Men fruktan ar hos mig Hor, att

jag Itrax vid inträdet föga rättfät-digar min Ko-

nungs val, eller fredar min heder inom ett få

lysande, få läckert famqväm, der äfven medel-

xnåttan är ett oförlåtligt fel. Jag dristar likv-al éj

att misslika hvad Konungen behagat, om icke

tyst och inom mig ö^lf, emedan jag mig §elf

bäst känner. Det öfriga måste jag lemna till

ödet och en fkonfam allmänhet; hvilken, då den
ibland har täckts med gunst anfe hvad fom un-

der muntra ungdoms år af mig kunnat åftad-

kommas, utan tvifvel blifyer billig i dess for-

dringar, fedan den tiden icke nalkas utan kom-
mit, då Ijälens eld med kroppens värma afty-

nar, och viljan ftår blottad af all hjelp, få myc-
ket mera beklagansvärd , fom hon ickedesto-

mindre känner de fkyldigheter hon med allt

fitt fträfvande ej förmår afbörda fig.

Får jag lof, mine Herrar, i det nödtrång
jag ftår, att ifylla mitt annars mag; a tal med
andras anmärkningar om det fpråk, fom är fatt

under edert förmynderftap; och fåledes på de
fattigas vis hjélpa mig fram med lån? Hvem vet

icke att Svenskan räknar fin ålder lika med
nordens invånare. Aldrig på egen botten öf-

vermannade, men ofta på främmandes dera$

herrar, tala vi ännu, i anfeende till grunden

och arten ^ det gamla Asa målet ^ hvilket iirån

Digitized byGoogle



den mindre Afien fordom med nationen hitför-

des, lika få oöfvervinneligt fom Göterne ige-

nom alla tidehvarf. Man finner här och der

lemningar af fpraket på de flesta orter, hvarest

våra förfaders och Hägtingars vapen fordom

fväfvade. I Crim, eller det nu ryktbara Tauri-

en, hvarmed den ärerika Catharina icke

läiigefedan vidgat litt välde, och hvarifrån vå-

ra llamfäder förmodeligen utpått, talades Göti-

fkan af ett folkflag Ikildt ifrån Miisselmännen,

hvilket lefde under tvång, famnianpackadt in-

om bergen, ännu vid medlet af fextonde fek-

let, fom flere resebelkrifvare berätta. Sjelf-

va Italienskan företer flundom vedermälen ef-

ter Longobardernas mångåriga vistande på an-

dra lidan Alperna; och, hvad befynnerligast är

af allt, ett folkflag groft och barbariskt, men
föga kändt och omtaladt, lefver i den dag fom

i dag är i nejderna af det Venetianska, hvilket

kallar lig Kimbrer eller Seiie Comunu De tala

det gamla Nordiska fpråket i det närmaste, ftyra

lig ^elfva under bibehållandet af lina gamla la^

gar , leder och klädedrägt ; men tåla ingen

främmande öfverhet. Skulle de väl vara qvar-

blilfler efter Marii fegrar? *) Det Götiska fprå-

ket eller Norrcena Tunga talades, Ikönt än i

färikilt^ brytningar, fnart fagdt öfver hela Eu-

*) Dei Cimbri Veronefi e Vicentini Libri due, di Marco
Pezzo. In Verona 1765 8:0. AiKlra Boken, fom in-

nehåller Cimbrico Vocabiilario, visar tydeligen, att

dessa Cimbrer aro afkomllngftr af det gamla Germani-

ejis fordna ij^våiiare^ vara faniftaiamiiigar.
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ropa i de äldre tider, när de flägter iindantÄ-

gas, fom ifrån Slaver härftammade. Det har

fåledes blifvit en moder för Tyskan, Holländ-

ikan, Engelskan, ja Qelfva den (krytande Fran-

fy(kan till någon del. Ty när våra flägtingar

Frankerne gingo ötVer Rhenftrömmen in i Gal-

lien, ledsne Tid de förra faten, att efter då va-

rande tiders bruk föka fig andra, måste det lan-

dets inbyggare, dem Celar fordom hade kufvat,

åter maka åt fig, då Frankiskan nyttjade vap-

nens välde, att afven fegra öfver dei'as tungor;

hvaraf la Langue Romance, eller Lingua rii^

ftica Romana ^ en med bortfkämd Latin ,för-

blandad Frankiska, något före Caroli Magni
regements tid ibland den fämre delen af folket

uppkom, och Franfyskan federmera efter han-

den till/kapades, hvilken nu få vidfträckt utbre-

der fin prakt i fkaldekonst och vältalighet, att

hon vill fynas öfver alla.

Engelskan ar Anglernas och Saxernas förd-

na tungomål, och fåledes äfven vårt. Sedan
desse vare bröder och grannar lagt under fig

Britannien, och de der varande, famt ifrån Ce-

fars tid med Romare utblandade hemfödingar

tvingades af fina inbudna men ohöfliga gäster^

Saxerna, att emottaga både namn, lag och fpråk,

ftadgades Anglo-Saxoniskan i detta landet me-

delst de nordiska folkens täta infall, och der-

^ädes inrättade regementen. Hon talades i

England alltintill inkräktaren Wilhelms pår

trugade regering, då hon med Oallo-Frankiska
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ordbrytningar utfpaddes, famt blef fmåningom
det fpråk fom, nu fejadt och flUdadt, pryder

PopES, Homerus med flera förträlFliga Ikrifter i

både bunden och obunden vältalighet, hrilka i-

Irån Engelska bokpressar nu fpridas öfver allt,

och med ftörsta behag lika allmänt läsas.

Svenskan, dennas nära anhörig, måste ju

kunna ftiga till famraa höjd. Hon höll % ren

ifrån främmande inblandningar intill de åren,

då Pommerska och Meklenburgiska prinsar be-

fiego den Svenska thronen, och med dem mån-
ga utländska flägter, ej mindre till fpråkets än
folkets förderf, i landet inflyttade. M«n få fnart

den flunden efter Förfyn ens fkickelfe inföll, då

den välfignade Vasa ftammen intog deras rum,

rensade hon iig Ijelf få godt hon förmådde; få

att den llore Ärke-Bifkopen Laurentius Pe-

TRi, med fin Broder Olaus, begge reformatio-

nens dyra redfkap, kunde vinna beröm för en

väl (kuren pelma, fom gaf mönster efter hvilka

man fig rättade. De tidehvarf fom fedan för-

flutit, hafva ej annat kunnat än mycket verka

på ett fpråk, hvilket, lemnadt till tungans ty.

geifria fart och modens nycker, utan reglor

och ans, har måst uppolFra fig §elf, likt ett

barn* utan gångftol, eller en yr yngling utan

upptigt. Den tiden man mycket reste i Tysk-

land, och betjening derifrån icke fällan bruka-

des i det Kongliga Gantzliet, blef Svenskan,

icke till fin förmån, ofta tvungen efter Tyska
faoimanbindningen

,
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fammanbindningen , famt fåledes tung ocTi obe-

qväm: ett (kick, hvilket hon ganska länge har

behållit, få mycket olidéligare, fom man der-

jenite hade för fed, att utan behof atfpäcka* allt

hvad man Ikref med främmande helst Franfyska

crd, hvilka der (kulle lysa. Den fom tillegna-

de (in gynnare och välgörare någon bok, eller

uppvaktade med bref, kunde icke den tiden

på Svenska dermed visa honom fin vördnad,

raen témoigkerade fin Jubmissa devotion. Så

ftref man i det förra och länge i begynnelfen

af detta århundrade. Menni(korna äro fig lika

i alla folkflag och tidehvarf. Samma dygder,

famma fel och famma nycker mötas alleftädes.

GiCERO visar på flera Hällen i fina (kriftér litt

obehag deröfver, att hans landsmän ändteligen

ville (kryta med inblandning af grekiska ord,

då de (krefvo i modersmålet, och Plautus gör

redan i fin tid (kämt deraf i fina Comedier. Ic-

destomindre hafva förra fekléts lärde, Lipsier,

Casauboner, Scaligerer med flera fallit i

famma fvaghet.

Denna Svenskan, mine Herrar, omgifven

af få många flägtlkaper, få mycken egen urgam-

mal heder, och i få många åldrar vår oförryck-

ta egendom, är ju det fpråk, af hvilket denna
Akademi bär namn, och fom är af Monarken
lemnad till eder vård: icke fådan fom den for-

dom talades, på flenar inhöggs, och i Rimkrö-
nikor läses; men fom den nu befinnes, fedaa

Sy^ ÅJSiJLJ^* Hanpl. 1786. 9
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Stjernhjelmar, Columber, Rosenhanar
Wexionier, Lagerlöfvar i det förflutna,

famt framför alla, Daliner med flera i' vårt

löpande fekel, hafva lyft dem opp ur gruset,

och visat icke endast dess beqvämlighet för

häfcl, men äfven redan gifvit den en fådan

glans, att purpurklädde män nu mera icke väg-

ra bära lagrar, hämtade ifrån ^elfva höjden
af den Svenska Olympen,

Vi äro fåledes lycklige deri, att vi ej tagit

emot denna pupillen, då den ännu var yngre,

eller i dess alldeles ohyfsade ålder; men fedan

dess fägring med åren blifvit ökad; ty fpråken

likna icke mennifkorna fom tala dem, hvilka i

ungdomen äro fagra, men (krynkliga och obe-

hagliga fedan håren grånat och intet fmink

hjelper. Jag fpår flutligen, hvad väg Akademien
går, för att vinna det ädla ändamål vår Skydds-

herre och vise Stiftare åfyftar. Dess värde le-

damöter hafva Engelsmän och Fransmän till

föregångare, ja äfven de gamle Romare; och

lära utan tvifvel trampa deras fotfpår. De fist-

nämdas fpråk, nemligen Latinen, få förträff-

lig den fedan blef, var dock i Andronici,
Pacuvii, Ennii, ja ännu Plauti tider lika

få ohyfsad och regellös fom Sveriskan; men de
togo Grekernas (krifter till mönster. Athen var

deras Paris, der :0elfva Cicero öfvade lig i

vältalighets konsten, då Demosthenes blef

hans efterdöme, hvars fmak han förde med fig

till Rom. De rike och förnäme i denna verl-
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dens hufvudftad fkaiFade fig qvinnor ifrån Gret-

land för barnens uppfostran, likafom franfyskor

nu för tiden förflcrifvas till famma ändamål i-

från Paris. Grekiskan talades i alla fällfkap,

äfven iblfind fruntimren; hvarföre den (kamt-

famme Juvenalis fager, att intet fruntimmer i

Rom tror fig vara nog artigt, om det ej talar

Grekifeka *)* Men aldrig kallade detta högdrag-

na folket Grekiskan litt modersmål, ä-nfkönt

hon hos dem länge både talades, fkrefs och
lästes. I behaglig tid gåfvo de henne afiked,

få fnart Ciceroner, Virgilier, Horatier
med flere ftego fram; då redan det grofva och

ohyfsade i Latinen var aihyfladt, och fihak vun-

nen. Aldrig fick Latinens manliga och med
:§elfva folket beflägtade lynne förbytas, att icke

fpråket måste förlora iin merg; ty Grekiskan

var, fom nationen, vig, hal och löpande, men
Latinen deremot, lik fina hjeltar, allvarfam och

vigtig.

Fransmännen, hvilkas fkrifter få allmänt för-

lusta oss, att de nästan utgöra hela vår läsning

och vitterhet, hafva följt dessa eherdömen,'

hvarutom de aldrig kunnat uppnå den höjd de

nu innehafva. Rom och Athen äro ännu qvar

i de makalösa fnilleafvel, fom derifrån kommit,

dem en fkonfam tid, hvilken annars allt förtär,

har gunstigt velat lemna oss. Ur dem hafva

*) JuvENAL. Sat. Lib. 2.

. fe non putat ulla

Formofam, nifi quae de Tufca Grsecula facta est.,
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Fransmän och Engländarn lärt att tänka, fant

och högt, eller hänledt den fria gälens fmak,

hvilken mera, kan kännas än med ord beCkrif-

vas. Redan i det förflutna feklet lade de
förre grunden dertill, medelst flitigt nyttjande

af de gamlaä £kriften Der famlade de kärnan,

fora fedan blef deras egen. Man öfverfatte i

Frankrike flitigt de bästa Grekiska och Latinska

lemningar; hvarmedelst man riktade hjernaa

med en förut okänd tankemåtta, och fpråket

med utvägar att mera beqvämt än tillförne gif-

va lina tankar i ord öfver hvarjehanda ämnen;

Jag har någorflädes funnit antecknadt, fast jag

förgätit liället, att Amiots gamla men mycket
berömda öfverfättning af P lutar chi famfnan-

liknelfer varit den första bok, fpm gifvit det

Franfyska Fruntimret fmak för läsning. B o il e au,

hvilken ännu behåller fitt värde, befryndade

fig få med Juvenalis och Horatius, att

han fom knappast kunde bevara fig undan fö-

rebråelfe för flöld, ehuru han alltid få låntog

att man ej kunde ikilja hans eget ifrån deras;

och VoLTAiRE, Europas älskling ej mindre än
Cothurnens heder, hade förmodeUgen ej med
fin förträffliga Henriad vunnit rum när intill

den Trojanska hjeltens (kald, om han icke ur

Eneaden hämtat krafter, och likafom infupit

YiRGiLS anda. O, att denne ikalden ägt få

fnyggt hjerta, fom hans penna var förträfl^lig!

huru (kulle han icke blifvit älskad igenom alla

åldrar! men i menskligheten måste alltid något

faknas» Svenska Akademien känner de gamlas
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ftrifter få väl fom våra medtäHare, och viJl

med dem dricka ur famma Aganipp hellre

Uti efter dem ur ränniln. Hvi (kulle man ka*

lia bort nycklarna till dessa helgedomar, eller

döda de få kallade döda fpråken på nytt, foi»

(ker när de få allmänneligen föraktas fom „öp^

och vid våra lärofäten vräkas ibland fkraj^et,

om icke ur dem efter handen fördrifvas, till ea
obotlig (kåda för rättfkaifens fmak i Svensk väl-

talighet och fkaldekonst. Så otackfamme mk vi

icke vara emot dessa våra välgörare ox:h mön-
fier i tal och Ikrift; fom likväl voro de endaste,

hvilka efter det djupa barbari, hvari verlden

låg, uppftodo efter flera hundrade års tystnad,

få till fägandes ur fina grifter, vid flutet af det

femtonde och början af det fextonde feklet,

att (kingra mörkret, fördrifva okunnigheten,

återföra den allt fedan Romarnes tid förlorade

rätta fmaken, och upplifva det dufna fnillet,

hvilket utan deras hjelp icke hade kommit till

det lif det nu äger, eller fått den ftyrka hvar-

med det nu fkryter. Läsom de nye, men lera-

nom icke de gamle; de förra till tidsfördrif, da

fednare till förkofran; och dragom honung ur

begge: få ikall deraf i tiden fbdas något för-

träffligt, och många Svenska pennor fkäras, fom
utfprida vår höga Stiftares och Befkyddares lof,

fig Qelfva till heder; hvarunder de icke heller

lära förtiga deras prisvärda möda ^ fom varit

Hans verktyg.
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SVAR,
-pa Herr Biskop Celsii Tal^ afAkademiens

Direktör^ Herr Johan Henrik Kellgren.

Min Herre!

/Vflägsenheten af den ort, hvars yppersta §äla-

vård Eder är anförtrodd; er ömhet, edert nit i

detta vigtiga kall, fom ej tillåta Er att utan oro

någon dag vara fkild ifrån edra andeliga barn,

eller dem att utan faknad umbära närvarelfen

af en älskad öfverherde: dessa Ikäl fammanlag-

da med affeendet på er höga ålder, fom både

tarfvar och förtjenar hvila, hade fnart betagit

Akademien allt hopp , att någonfin i litt fköte

få mottaga en ledamot, hvars namn henne till-

hört från dess första ftiftning.

Ännu högre föremål hafva brutit dessa hin-

der, alla fkyldigheter vikit för den, att lyda e-

der Konungs kallelfe till påftående riksmöte,

att här med de öfriga edra förfamlade medbrö-

der dela Hans faderliga vård och bekymmer
om fina underfåtares väl, lätta de tyngder fom
ännu trycka Hans krona, och undanrödja de
hinder en omild himmel lagt emellan Hans ön-

ikan och höjden af vår lyckfalighet. Så vigtiga

föremål hafva kraft eder närvaro. För dem har

Ni nöjd gått att glömma edra år och uppoffra

eder ro. De hafva ock fedan få upptagit er

tid, få enfamt tillegnat fig edra ljus och eder
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fiämma, att vi, fom trott alla hinder till ert

mottagande förfvundna med afftåndet fom fkil-

de er från hulvudltaden, hafva ej utan otålig-

het dag ifrån dag fett upplkjutas det ögonblick,

fom från allmänna omforger (kulle löra er i

vår åfyn.

Alla de egenfkaper, fom hvar för fig gifva

rätt till ett rum i detta Samfund, fer man hos

Er på ett utmärkt fatt förenade. Ert fnille och

edra dygder hafva lika förtjent Er nationens

aktning. Särfkilte afhandlingar hafva visat eder

kännedom af Svenska fpråkets och fmakens la-

gar; och er Ikicklighet att dem använda, efter

olika ämnens art och natur, har röjt fig i de

åtfkilliga vittra förfök fom kommit ifrån er hand*

Författaren, fom embetsmannen , hafva lika för-

llått, lika infett nödvändigheten att ftödja lä-

ran med exemplet.

Historien är väl ej i fig ^elf ett mål för

Svenska Akademiens omforg. Att famla och

ranfaka rikets häfder, upplysa deras mörker,

förlika deras motfägelfer, reda deras gåtor, och
uppresa dem till en byggnad, der rum från rum
de förflutna fekler gå att emottaga det lefvan-

des. befök: detta vidllräckta^ föremål fordrade

ett färlkilt famhälles åtgärd; och den hand,

fom oss famlat, har ock lliftat detta. Men icke

nog dermed, att denna byggnad reses, att den
lärgirige der finner de ljus och de (katter han

föker. För att rätt uppfylla hela vidden af fitt

ändamål, (kall den ock utvärtes visa den (kön-
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het, de prydnader och behag, fom locka Kfvefli

den olärde, den flygtige och beqvämHge, med
ert ord, hela allmänheten, att gå in i dess bo-

ningar, och oförmärkt fmna nyttan der nöjet

endast föktes. Det är fmaken, fom (käilker åt

historien denna prydnad, det är han fom be-

rättigat Gustaf I:s Häfdatecknare till ett rum
i detta Samfund.

Om någon hjeltes historia kunnat umbära

behaget af ett prydligt Ikriffätt, vore det till af-

ventyrs den fom Ni tecknat. I fanning är den-

na Konungs bedrifter få ilora, hans öden få

förundediga, hans ilyrelfe få ärerik, att blotta

krönikan af hans lefnad, §elfva den naknaste

berättelfe af hvad hän gjort och varit, (kulle

läsas med nÖje af hvarje Svensk man. Men Ni,

min Herre, långt ifrån att deri finna ett (kal,

eller föka en urfäkt, till förfummelfe af den
omforg vältalaren åligger, har Ni tvertom der-

åf tagit en ny och helig förbindelfe, att höja

er ftil ända opp till faken, icke tillåta er nå-

gra uttryck, fom voro lägre än ert ämne, icke

nyttja någon Färg, fom ej ökade dagen och

(könheten af er tafla.

Lika (kild från det frassande och det låga,

från öfverdrift fom från fvaghet, från vårdslös-

het fom tvång, äger er Itil den jemna gång,

de afpassade rörelfer, fom en fund Smak bju-

der, ett fant Snille lyder. Den är manlig fom
er hjelte, ädel fom hans gerningar, ren och

enkel fom hans feder.
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I denna fällfjnta förmåga, att aldrig föras

hvarken öfver eller under fitt ämne, ännu rftin-

dre derifrån; att alltid ftälla tanken i bredd

med fäken, och uttrycket med tanken: i den-

na visa förmåga beitår en fann vältalighet. Huru
förfvinner ej härigenom den prålande (kugga,

fom fökt att henne härma! Huru faller ej, höljd

af åtlöje och förakt, det jättelika troll, fom i

fednäre dagar fökt beftorma hennes thron! Men
ock, hvilket fritt och vidfträckt fält öppnar dg

ej här för dess vexlande behag! Det är fvårt

att fäga, hvilken fom mest förolämpat hennes

ära: vanvettet fom ej blygts att missbruka hen-

nes namn, eller fmåvettet fom vågat vilja in-

fkränka hennes makt, Hänga henne med reg-

ler inom en viss liten krets, tvinga henne att

antaga en enda drägt^, en enda ton och ett

enda lynne.

Hvadan kommer då denna envishet, lika

fkadelig för läsarens nöje fom författarens fnil-

le, denna myndighet hos vissa f| kallade kän-

nare, att utan uppehåll ropa: denna fiil är
blott den rätta : detta fatt bör alhnänt föU
jas; allt annat är att förkasta? Den härrör,

fom fagdt är, af infkränkt omdöme, af fanatism,

eller egenkärlek. Den ene känner ej , den an-

dre vill ej känna mer än det mönster de af

händelfe' valt; den tredje, fom finner detta

mönster i lig §elf , tvingas få mycket fvårare att

erkänna något annat. Häraf dessa krig, dessa

eviga tvister mellan kännare och författare,
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journjalister och auktorer; detta nit af ortho-

doxer emot inbillade kättare, lika blindt, lika

bittert på parnassen fom i kyrkan; dessa hela

bibliotheker af liridiga afhandlingar om det

fköna och fanna, af rhetorikor och poetikor

fom fängsla Inillet, i ilället för att leda det.

Hvärföre frågar man ej naturen? Af dess

oräkneliga alster har df^t ena mera (könhet och
fullkomlighet än det andra; men allt är fkönt i

förhållande, allt fullkomligt i fitt ändamål. Ro-

fen äger ej granens höjd, icke heller granen

blommans behag. Hvilken vågar ni väl för-

dömma?

Härmed är ej nekadt, att ju verkeligen gif-

ves ett allmänt fult, ett alleftäds att förkasta:

det fom fårar allas finnen: det fora Itöter allas

begrepp: det låga och det orediga. Man bör
medgifva ännu mer: all (könhet i naturen upp-

hör att vara det, då den flyttas ur fitt rum;
allt fullkomligt blifver fel, då det nyttjas i falsk

ordning, då det motfäger fitt ändamål. Ställ

granen i edra trädgårdar, hölj klipporna med
blomster, iläpp fliröramen öfver ängarne; och

allt blifver obehag, galenlkap, förvirring.

Som det förhåller fig i naturen, fa förhål-

ler fig ock i konsterna, dessa aftryck af natu-

ren; vare fig genom bildning, målning eller

fkrift. Icke nog med den fkillnad i föreftäll-

ningsfättet, fom åtfkilda flag af vitterhet fordra.

Icke nog att historien ej (krifves fom romaner,

romaner fom, predikningar, predikningar fom
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tal i en akademisk förfamling. Då hvarje art

af vitterhet dessutom är fördelt i hundrade oli-

ka mer eller mindre beflägtade grenar, fom al-

la begära ett olika afhandlingsfätt; ännu mer,

då ftilen i dessa färikilta delar bör rätta lig

efter ämnets vidd, vigt och värde; då ett land-

(kaps historia icke tål att författas fom histo-

rien om ett kejfaredöme; då ett krigiskt folks

bedrifter annorleds böra målas än ett fredligt

folks öden., hjeltars lefverne än den fvaga re-

gentens; och då flutligen bör lemnas en förfat-

tare famma rätt i lin ftil, fom fitt anligte, att

med egna drag fkilja fig från andra, fast ej från

det menskliga, vara iig och ingen annan, med
ett ord, att vara fnille: huru falsk, huru fkade-

1ig är då ej den fördom, att i hvarje flags vit-

terhet blott framftälla ett mönster, blott gilla

ett fatt, och förkasta alla öfriga.

Vida fkild från en fådan fördom var han,

fom teckna^ de tvenne förste Vasars regering.

Olik var ftorheten af deras tänkefätt och ger-

ningar, ' Olik blef ock llilen fom fattat deras

lefverne. Derför i båda fall hvad han bor-

de vara.

Men fedan Ni, min Herre, på historiens

tafla med ftark och fäker hand målat den llore

Gustaf Vasas bedrifter, trodde Ni ej ännu
hafva gjort nog för hans ära. En högre tjus-

ning betog eder §äl, och fordrade fångens ut-

tryck. Sverige kan ej annat, än med välbehag

anfe hvart nytt förfök till en hjeltes^ beröm,
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hvars mod och vishet det har att taclea för allt

hvad fallast det äger: fin frihet, fitt ljus, och

Konungar fom dem vårdat.

Tillåt mig, min Herre, att på Akademiens

vägnar få tacka för edert tal , det nöje vi dei^-

af njutit, den upplysning vi dcraf hämtat, och

den hjelp det af Er lofvar i våra angelägnaste

arbeten.

Hvarföre (kall den fägnad vi njuta af eder

närvaro redan i dag blandas med åtanken af

dess mistning? Men, min Herre, om heligare

pligter fnart kalla Er ur vår åfyn, förmå de
dock ej att. kalla oss ur ert minne. Vi ftola

då fakna er ilämma i våra fammankomster; mön
ej er vänfkap, ert fnille och er hand.
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Derejter höll Biskopen DoJuor Jonak

Vingård, fom likaledes af Konungen ^ vid

jikademiens , Stiftning ^ titI Ledamot hlifvit

nämdj följande

INTRÄDES-TAL,:
MineHeräar!

Ibland dem, fom lifvas af de. renaste känslor

Öfver ftiftningen af denna Akademi, räknas de

med (kal, hvilkas gladaste pligt det är, att tol-

ka de himmelska fanningar. Ingen nödgas of-

tare tala inför allmänheten, än desse; ir^gen är

oftare underkastad den fträngaste granskning

och de mest fkiljaktiga omdömen, än desse; in«

gen hafver fåledes mer af nöden, att till öf-

verflöd äga fpråket*i fin manlighet, fmaken i

fin renhet, vältaligheten i fin höjd. När nu des-

fa äro de ftora föremål, fom den höge Stifta-

ren påfyftat, och här få lyckligen vinnas; (kulle

då icke läroembetet med glädje vörda denna
vittra fammanrättning, af hvars upplysande (krif-

ter det egennyttigt väntar den rikaste (körd.

Det faknades i* min lycka, att äfven jag

Ikulle blifva en medlem i detta lysande fam-

fund. Denfamme, fom danat mina öfriga lyck-

liga öden, har flutligen funnit för godt, att vi-

fa mig detta nya vedermäle af fin nåd: en nåd,

den jag icke vågar förfökLa med ord tolka, men
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väl i alla mina dagar, i det mest erkänfamma

hjerta, underdånigt (kall vörda: Jag vinner få-

ledes i dag höjden af en med Ikäl afundad

lycka, då jag lår ibland Eder, mine Herrar, in-

taga ett rum. J vanten att j,ag följer den all-

männa ftråien, och vid detta tillfälle erkänner

mitt eget afftånd ifrån den Ikicklighet här äskas.

Ingen kunde, och ingen borde göra detta af

llörre öfvertygelfe , än jag. Men det blifver

mindre nödigt att göra denna bekännelfe, då

ingen af Eder är, fom icke vet, att den fom
känner, och öfver all jemförelfe innehafver de
liora egenfkaper här fordras, likväl vid mitt val

följt helt andra grunder, än dem han i allmän-

het ftadgat för detta lamhälle. Dessr val, ehuru

endast bygdt på dess nåd, fkulle ändå rättfär-

digas, allenast jag kunde undgå i dag tala. Meu
Stadgarne bjuda det, och mig åligger att lyda.

Jag utbeder mig då edert tålamod, under en

kort berättelfe: Om den Andeliga f^ältalig^

hetens olika öden.

Då Christna läran begynte att Ikingra den
dimma fom betäckte verlden, var den äkta Gre-

kiska och Romerska vältaligheten redan nära fitt

fall. Om derföre det nya förbundets förste lä-

rare behöft talekonstens biträde, hade de min-

dre lyckliga famtida mönster att följ«. Men de-

ras okonstlade tal hade ej denna vacklande

hjelp af nöden. Ämnets vigt, ledfagad af lära-

rens undergörande förmåga, fatté ofta de få

kallade visa i häpenhet och förundran. Hed-
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ningarnes Apostel utmärktes likväl lätteligen i-

bland fina medarbetare. Man finner i hans

fkrifter Ipår af Grekernes välraligfaet, den han

inhämtat vid lärolätet i Tarsus; en vältalighet,

hvaraf han gör det lyckligaste bruk, när han
beftrider Grekernes dår(kaper och inrotade för-

domar. Än har ingen kännare läst det tal han
höll inför rådet i Athen, och icke funnit det-

famma innehålla flörsta prof af den ypperstfii

vältalighet.

De tiders häfder förfäkra oss , att det för-

fta enfaldiga förellällningsfätt, under de lyckli-

gaste framfteg,^ oafbrutet fortfattes i begge de
första århundraden. Men fmåningom började

man höra de andelige talare röja mera fkicklig-

het, konst och vältalighet. Origenes, upp-

ammad vid det Alexandrinska lärofätet, inför-

de i fina predikningar den der rådande fma-

ken. De himmelska fanningar förklarades nu
under fl^ra olika men intagande finqebilder.

Ett lekande och eldigt fnille fick har ett vid-,

fträckt fält för fina utfväfningar. Predikanten

hade flera rika anledningar, att med nya och
fmakliga faker fästa åhörarens uppmärkfamhet.

Deremot kunde blotta famiingen, utan dessa

lånta prydnader, fvårligen göra något intryck;

och det fordrades fluteligen en Chrysostomi
Hora infigter famt utmärkta anfeende, att föra

både lärare och åhörare på rätta vägen åter.

Jag nämner e] utan vördnad denne vidt-

fräjdade man , hvars tillnamn gifver tillkän-
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na, att han bör]^ ett nytt tidehvarf i denna

min berättelfe. Hans dråpliga natursgåfvor, od-

lade i Antiochiska höglkolan, fatta honom i

flånd att författa fådana predikningar, fora, o-

aktadt få många fekler ändrat både fmak och
föreftällningsfätt, likväl i denna dag behålla litt

utmärkta värde, och räknas för mönster af en
rätt predikovältalighet. En fådan predikant har

i alla tider funnit fina nitiska efterföljare. Mer
eller mindre lycklige, bemöda fig likväl flere

att likna honom. Ehuru fåledes Basilius, beg-

ge GREGORiEaNE och andre icke kunna med
honom jemföras, bidrogo de likväl alle i fin

xnån, att vidga fpråket och bibehålla den gO;

da jfmaken.

Hvad desse voro i den Grekiska, det var

en Augustinus, Cyprianus, Ambrosius
och Petrus från Ravenna i den Latinska kyr-

kan: män, kände ej allenast ibr ftora infigter i

flera lärdomsdelar, utan ock för att iakttaga de

reglor, h varefter ett ftädadt tal bör inrättas,

Jbvilket Ikall hafva de tre egenfkaper fom en

Hor mästare förefl^rifvit : att undervisa^ röras

förnöja. Detta var det lyckliga mönster, hvar-

efter de ftore predikanter i tredje och Ijer-

de århundradet inrättade fina få kallade homi-

lier. Gudalärans fanningar blefvo föredragne,

icke allenast med den r.enhet i fpråket och tyd-

ligher i föreftällningsfättet, fom åhörares be-

grepp fordrade^ utan tillika med den värdighet,

att
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att noga blef iakttagen den medelväg, fom ge-

menligen icke är lätt att finna, emellan en öf.

Verdrifven ftädning öch ett oforfvarlig vårdslös-

het. Lärafe nyttjade då alla de Utvägar, [otq. fnil-

le, konst öch erfarenhet dem gålVo, för att med-
dela* lina åhörare deri andakt de fjelfve ägde,

den värma dem l^^lfve eldade* De tårar, den
handklappning, de utrop, hvarmed desse förtjus-

te åhörare betygade fitt bifall, visade ej fällan

på ftället, att läraren varit lycklig, och icke ta-

lat utan rörelfe, andakt och upbyggelfe» 1 fyn-

iierhet hade de tillfälle, att visa all lin Vältalig-

het, i de Griftetal och Äretninnen , lom årli-

gen förnyades öfver Helgon och Martyrer* Här

tillät ämner, att nyttja länta hjelpredor, och täf-

la med Roms och Greklands mästare i konsten,

tinder verkftällandet, kan hända ^ af den fvåra-

fte vältalighet, nemligen den, att berömma med
fmak och urlkillning»

Men denna gyldene ålder fötfvinner fnart,

och en af mörker, vidlkepelfe och okunnighet,

ej utan fkäl, fä kallad jerntid infaller i hela

Ghristna verlden* Mvad Cigeho redan i fin tid

fade om fvårigheten att få en god Orator, inträf-

fade ännu närmare inom FörfamUngen ifrån

iemté århundradet* Det fom egenteligen föror-

fakade denna ftora brist af Ikickliga talare, var

de Götiska folkilageiis infall i den upplysta delen

af Europa, och de olyckliga tvister fom fkingra-

Sv. Akaö. Hakdl. 1786. 10
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de Kyrkan i ÖsterLinden. Genom de fön-a för-

ftördes visdomen^ höglaten, der man ägde lyck-

liga tillfällen att lägga den grund, hvarpå en
verkelig vältalighet (kall byggas; och genom de

fednare kommo de fkickligaste män at fruktlöst

förnöta fin tid med onyttigt lärdomsgräl och

metaphysiska finheter, dem de trodde blifva fig

gagneliga under fina beftändiga religionsträtor.

Predikltolen förvandlades emedlertid i en lärd

tummelplats, der den fom fist talade, alltid trod-

de fig hafva erhållit fegern. Gode, än mera,

ftore predikanter blefvo då få mycket hellre

fällfynte, fom man nödgades redan komma dem
till hjelp, med utdrag ur kyrkofädernas fkrifter,

kände under namn af Postillor. Carl den Sto-

re lät i fin tid, genom Paulus Diaconus, in-

föra dessa okunnighetens hjelpredor. Han kun-

de ej fördraga, att de olärde Munkar längre

(kulle, till Religionens (kåda , förråda tidehvarf-

vets mörker. Han befallte förden(kulj, att dessa

fammandrag af fordna mäns prydeliga (krifter

(kulle uppläsas för allmänheten, i ftället för de-

ras ofmakliga predikningar. Denne Kejsare

har för öfrigt förtjent den lärda verldens hög-

aktning, genom de förfök han gjorde till att

upphjelpa vettenfkaperna i fitt vidfträckta rike.

Derigenom danades väl i de följande fekler nå-

gre få predikanter, hvilkas arbeten hunnit till

oss, och äro kända under namn af Homilier

och Sermones Dominicales et Festivale$\ men
fom de fle$ta icke öfvergå medelmåttan, förtje-
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na de knäppt att här upptaga ett rum» Medelål-

derns okunnighet, aUinänhetens vidJkepelfei

och Roms egennytta förvandlade omfider hela

^udstjensten i en riktande Bikt och indrägtiga

Messon Om åter, vid någon högtidlighet, Tal

(kulle från predikftolen hållas, blef ämnet de o-

fmakligaste dikter om helgonens underverk»

Med dessa heliga fagor underhölls vld(kepelfen|

och få oförfynt vågade man gäckas med folketd

godtrolier» Desse voro ändå långt drägligare>

Kn de oenighetens verktyg, fom predikade kors

och förlöljelfe mot de få kallade kättare, hvari*

genom få många bål tändes ^ och få mycken
blod fpilldes»

Men lemnom dessa ohyggliga tider i fin till-

börliga glömfka, och fkyndom till det glada ti-

dehvarf, fom inom vår Förfamling är utmärkt i-

genom Reformationen. Förfynen bereder ge*

rnenhgen fmåningom och fteg lör fteg de ft*r-

fta hvälfningar, för att lätta verkftälligheten, och

göra följderne mera förmånliga»

Okunnighetens dimma Hungrades genom det

ljus, fom nyligen blifvit tändt i Italien. De
Grekiska flyktingar förde dit de vackra Vetten-

fkaperna, fom fedan fpriddes till de öfrigä Euro-

péns delar. Man fattes derigenom i ftänd, att

kunna med fördel betjena fig af ålderdomens

ftöra mästare i Talekonsten* Man xana ännu

tnera: man fick med helig fagnad hämta tält*
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ämnen ur de Skrifter, fom voro för allmänheten

föga kände, jag menar fjelfva Uppenbarelfen.

Denna fick man nu, icke allenast med glädje

läsa, utan ock med förundran betrakta i de

grundfpråk, hvarpå den allraförst blifvit gifvem

Här hämtade Luther de vapen, med hvilka

han få oförfärad angrep och lyckligen förfvaga-

de det romerska öfvervaldet. Som han tillika

med fördel granskat Axjgustini (krifter, få äro

hans arbeten utmärkta genom den manliga ftyr-

ka af tankar och bevis, fora gör honom till en

ftor Predikant, åtminstone för fin tid»

Hade M elan c ht 01^, denne Luthers förfag-

de medhjelpare, ägt gåfvor för predikftolen , få

IkuUe Förfamlingen redan den tiden ofelbart

fått fägna fig af andeliga Tal^ fom varit mera
ftädade, och haft fmak af grekiska och romer-

fka vältaligheten, den han få fullkomligt kände*

Torde dock hända, att han ej undgått den fö-

rebråelfe, fom Brutus, för fitt eljest mästerliga

Tal till romerska folket ftrax efter Cesa.rs

död, uppbar afCicERO, nemligen att hans fog-

liga finnelag mycket mildrat uttrycken, och der-

igenom betagit tankarna något af fin ftyrka.

Luthers Lärjungar vinnlade fig noga att föl-

ja fin mästares efterdörnen; och de af våra

landsmän, fom Konung Gustaf I få lyckligt

nyttjade vid Religionsförändringen här i Riket,

voro utrustade med många fin Mästares egen-
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(kaper. Det famband, fom dymedelst förenade

vår Kyrka med den Evangeliska i Tyskland,

och v4r lärgiriga ungdom, lom befökte farama

Rikes Lärdomsfaten; påförde oss likväl den då

varande tyska fmaken: långa meningar, många
ord och ett inveckladt föreftällnings-fätt.

De tider voro, då vi knappt vågade fjelfve

tänka i Religionsmål, utan att undergifvit fråga

dessa myndiga lagftiftare. Så länge detta en-

välde varade, är ingen ting att fäga om den

fvenska vältaligheten i predikningar, ännu min-

dre huru den (kulle kunna bidraga till fpråkets

odling och renhet. De mönster, fom uppvisas

från början af Ijuttonde århundradet, öfverHöda

ännu af tyska talefätt, förråda en tröttande torr-

het, olkiljaktig löljd af den återhämtade fkola-

ftiska philofophien , och läsas ej gerna,utan yt-

tersta ledsnad. Ja, fjelfve Bot vipi, fom den fto-

re Gustaf Adolph hedrat med tillnamn af

fin Mofes, hade i fednare tider fått åtnöja fig

med ett långt ringare äreftälle bland fvenska

predikanter.

Man kan ej undgå ^ att häröfver betyga fin

förundran, när man likväl eftertänker de visa

författningar famme frore fLonung, jemte den
lärda Drottning Christina, i fin tid vidtogo,

dels att ftiita, dels att (kydda Skolor, Gymnafier

och Akademier. Man borde föreftälla fig, att

ikickliga fuillen för predikftolen dymedelst Jätte-

ligen ikulle danas; få mycket mer, fom män
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icke faknar, från de tider, väl arbetade ftycken

i den romerska vältaligheten. Men brukets ty-

ranni lade helt fäkert det mest oöfvervinneliga

hinder i vägen. Man nyttjade vid predikningars

författande det få kallade analytiska föreftäll-

ningsfättet: ett fatt, fom icke låter fig få väl

tvingas under talekonstens lagar. Man hyste

ännu den fördomen, att det uppenbarade Or-

dets Gudomliga kraft (kulle förlora af fitt värde,

om det ofFenteligen blef föredragit efter kons.

tens förelkrift. Denna irrmening har dock i

detta århundrade börjat förlora fitt värde, och

torde än vidare alldeles förfvinna, få vida erfa-

renheten öfvertygat oss, att Ordets verkan till

en del beror af det mer eller mindre lyckliga

fatt, hvarpå det föreftälles* Det kallas väl, och

är, ett tveäggadt fvärd, men likväl måste desa

verkan något ankomma på armen fom för det^

ta fvärd, och på lättet huru det brukas.

Andteligen började den förderfvade predi-

kofmaken att i detta århundrade renas, och elr

ter hand fynbart förbättras. Spener lade i

Tyskland dertill den första grund, hvarpå hans

lärjungar än ytterligare troget arbetat. Mos-
HEiM bragte det ännu högre, och hvem för fig

icke till minnes^ med hvad bifall hans heliga

Tal blefvo af oss emottagne, l^ste, beundrade.

Ordningen kom ändteligen till oss. Vi

blefvo grannlaga på ämnen, ord och tankar.
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Sjelfva ftylen har fått ett mera föfbättradt fldck.

Vi undvika med noggrannhet främmande och lå-

ga talefätt, vi vinnlägga oss noga, att uppbygga,

röra, förnöja; och omfider hafva vi hunnit få

vida, att vi kunna uppvisa fvenska författares eg-

na arbeten, fom göra de bästa utländska före-

trädet ftradigt.

Det tilldrog fig få lyckligt, att man vid

Speneiis och MosiiEiMs tid började, på de

upplysta ftällen i Europa, med allvar tänka på
fpräkens upphjälpande, hvarrill, kan hända, väl

utarbetade predikningar^ Ikrifne af kännare, icke

äro dé ringaste medel. Till ytterligare förbätt-

rande af vårt predikofätt, har lyckan än vidare

få fogat fig, att fmaken för de vackra vetten-*

fkaper börjat i vår tid med allvar upplifvas. Vare

lärdomsidkare göra fig bekanta med ålderdo-

mens ftora mästare i talekonsten, och fednare

författare i England och Frankrike, fom åter

troget efterföljt dessa, äro för oss ingalunda o-

kände. Hvem känner och läser icke med nöje^

uppbyggelfe och förundran en Massillon, en

BossuET, en Bourdalou, en Fenelon, en
$AURiN, en Ghatelain, en Tillotsok, och
den^ fom i andeligaj vältaligheten har kanhän-

da (käl att fordra främsta rummet, en Flecuier,
en predikant, fom visat oss mÖjHgbeten , att

från predikftolen uppresa de minnesvårdar öfver

kungliga perfoner och ftore män, fora fkola i

fägring och varaktighet trotsa äreftoder, bvilka

Digitized byGoogle



— i52 —

»

konstnärens hand uppfätter på allmänna platser,

men tiden ändrar ochelementerneförftöra. Hvad
fom än ytterligare hos oss bidrager till upphjäl-
pande af de uppenbarade fanningars prydeliga
tolkande, är det nöjet vi redan äga, och det
glada hopp oss ännu vidare uppehåller^ att änd-
teligen en gång få läsa de uppenbarade Skrif.

ter på ren fvenska, efter de nyare tolkningsla-

gar, och (kilda från de fpråkfel, fom inart tre-.

hundrade års afftånd och fednare tiders odling

ändteligen upptäckt: en Bibeltolkning, fom vun-
nit allas uppmärkfamhet, kännares aktning, ut*

ländska lärdas lof; ett ftoryark, värdigt den Ko-
nung fom det förordnat, värdigt Gustafs tide-

hvarf, och värdigt de fvenske män fom dervid
lagt handen.

Men ibland de medel, fom hos oss pi&yn-
dat den förbättrade fmakens införande, vid för-

kunnandet af de himmelska fanningar, lärer in^

tet kunna jemföras med det, fom vinnes inom
detta vittra Samhälle. För oss Öppnas en bli-

dare utfigt, genom det nya tidehvarf denna A-
kademi grundat, Dess höge Stiftare har äfven

fträckt fin omtanke till upphjelpande af den an-

deliga vältaligheten. De ftadgar Han förelkrif-

vit denna fin inrättning, gifva icke allenast der-

till den fullkomligaste anledning, utan Han har

äfven nådigt behagat tillkalla Klerker, att del-

taga i dessa vittra öfverläggningar.
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Äger det nu grund, att de högas efterdö*

men äro de lefvande reglor, hvilka allmänheten

noga fig ftäller tiil efterfyn, få måste fvenska ta-

lekonsten ofördröjeligen ernå den yppersta höjd,

Dbmösthe;nes och Cicero ägde lin famtids

förundran: men hade de kunnat tala från thro-

neuj få hade deras förtjuste underfåtare, fomäf-

ven i fin ordning borde tala, användt yttersta

möda att Ukna dem*

Emedlertid, då min arbetskrets är utftakad

på en från detta Samfund vida aflägsen ort; då

mig dymedelst icke är tillåtit, att, efter önskan,

närvarande deltaga i de vittra rådplägningar

här förekomma; då mig är uppdragen den be-»

kymmerfulla omforg, att dana (kickliga fnillen,

fom en gång (kola kunna värdigt tolka de him^

melska fanningar; (kall det blifva min gladaste

pligt, au tidigt gifva dem kunfkap om de mön-^

fter i vältaligheten, de hafva att välja; édra

fkrifter, mine Jlerrar, Per jkola de lära, att kän-

na det fpråk, hvarpå de fedan med nytta fkola

tala till en uppmärkfam allmänhet. Der (kola

de inhämta den konsten, att uttrycka de ftar-

ka$te tankar med de ftarkaste ord, och der

fkola de ftadga det begrepp, de böra göra Og
om den rätta fmaken.

Att här förefkrifva de reglor, hYartiR den

andeliga talekonsten bör bindas, är få utom

mitt ämne, fom öfver min förmåga^ Det blifver
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äfven fa mycket mindre nödigt, fom den fkick-

^ge predikanten vid danska Hofvet, Doktor
Bastholm, deri nyligen förekommit allas öns-

Jtan. Det fynes emedlertid vara Lärares för-

fta förbindelfe, att i ftyl, fpråk och uttryck

lämpa fig efter de åhörare lör hvilka han ta-

lar, efter de tider i hvilka han lefver, och ef-

ter den fmak fom då är rådande. Så finna vi,

att Mästaren fjelf Sig förhöll med de österland-

[ka folkflag, hvilka Han undervisade; och få gö-

ra Dess efterträdare, fom glade följa Hans heh

gade fötfpår.

Måtte Lärare aldrig förgäta, att värdigt fo-

ra fina ord, när de tala i den Högstes namn
och på Hans vägnar! Måtte de, fom fändnin-

gebud från en lå hög Öfvermakt, blifva hörde,

trodde, åtlydde! Måtte de, fåfom lycklige in-

nehafvare af den himmelska visheten, äga den

ofta omnämda andeliga vä]tah*gheten , fom ett

tillfälligt lockande medel, hvarigenom mången,

fom äger mindre vänna lör religionen, börjar

med aktning för Läraren och dess gålvor, men
flutar med kärlek för Läran och dess verknin-

gar! Måtte en regelbunden och klanderlös

lefnad blifva den mest vältaliga predikan, fom
fmåningom tilUkapar rätta Christna, trogna un-

derfåtare, dygdiga medborgare, glada mennifko-

vänner!
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Måtte - • • men mina önskningar gå för 9h
da, och jag har redan gått ifrån mitt taleämné.

Blifve emedlertid de förre hörde, och det fed-

nare mig förlåtit!
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SVAR,
på Herr Bishop W i N g Å rd s Tah af AkademU

ens Direktör^ Herr Jon. Henr. Kei^lgren,

5,JL/en,

Min Herre!

fom på ett fällfamt fatt, med all vfilta*

9>lighetens behaglighet, tolkat de Himmelska
3>fanningar, och tjent fpråket och fmaken, då

»han med ovanliga gåtvor uppfyllt det vigtiga kall

s^han bekläder».,,. Det är om Er, min Herre,

fom detta loford fälldes, här på detta rum, i

den mest lysande famling, och af den yppersta

Domaren öfver fnille och förtjenst. Honom fom
oss kallat, ftyr ochbelkyddar. Ni var ej nog lyck-

lig, att då närvarande få emottaga denna ftäm*

pel af ära, men den förvaras i våra Handlingar,

åt er egen åfyn och tidernas åmiunelfe. Mig
anftår ej, fåfom tolk af Akademiens tankefätt,

vilja höja ett beröm fom en Konung gifvit, eU
ler bevittna en förtjenst fom hela alhiiänhetea

tyder, helst på en ort, fom ännu lifligt bevarar

både minnet af er vältalighet, och frukten af er

fjälavård. Få lära finnas bland denna talrika

förfomling, fom ej ofta med rörda hjertan och
förbättrade feder , alltid med ett mera upplyst

förftånd och tillfredsftälld fmak , återkommit

från det Tempel^ der Herrens vilja förkunnades

af er röst,

Huru lyckligt, om den alltid blifvit tolkad

»ned famma (kicklighet! Ty vi tvifla ej derpå:
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Nådens verkning, icke mindre an all fanniags,

är att ölVertyga och röra. Öfvertygelfen blif-

ver ftörre och lättare, i famma mån^ fom lan-

ninge^s (kal iöreftällas med ftyrka, ljus, ordning

och behag. Intrycket lika få, i mån af dea
vigt hon lynes äga på vår lyckfalighet. Antin-

gen behöfver nu Gudaläran ingen tolk, eller

måste dess verkan mycket bero af deras (kick*

lig het, fom den föreftälla.

Det är fant, att detta förhållande ej är li-

ka på alla tider och ftällen; att läraren måste

lämpa lut föreftällningsfätt efter åhörarens upp-

lysning; att fordomdags i en barbarisk ålder >

och ännu i dag bland en okunnig menighet,

den högre vältalighetens prydnad och behag

dels Yoro onyttiga, dels ock kanhända Ikadeli^

ga. Men vi tala endast här om den tid hvari

vi lefva, om den fanna vältalighet, fom vet att

Hälla lig på litt rum, och fom aniiorledes ej Vo-

re det.

Hurudan bör då den Andeliga Vältalighe-

ten vara? Detta, min Herre, är hvad ni utredt

i edert Tal.

En Författare har anmärkt, att mennifkorna

aldrig kunna hinna till det fanna, i hvad llag

iom helst, qtan att förut hafva genomvandrat

allt det falska och orimliga i famma väg* Hvad
glad förhoppning böra vi då äga , att fnart haf-

va uppnått det fullkomliga i vårt predikofätti
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Eller finnes vill mer några afviknihgar att

göra, några fel att lära känna? Jag må icke tala

om det falska val, af ämnen, fom länge gjort,

^tt man uppehållit fig mer vid det öfvernaturli-

ga fora bör vördas, än det naturliga fom kan
fattas, mer vid miraklerna fom förvåna^ än lär*

domar fom förbättra, mer vid inbillningens än
hjertats föremål. Men i hvilka orimliga former har

man ej klädt dessa ämnen? Än, för att ej afvi-

ka från Guds rena ord, ej utfpäda dess innehåll

med mennifko tillfatser; har man nöjt fig med^
att uppftällaen läng famhng af Skriftens fpräk,

i en annan ordning än de der hvarann följa,

och fåledes ofta utan all ordning: än, för att

fkryta med en vidfträckt lärdom , blandat utan

anftändighet det Gudomliga med det verldsliga,

det Christna med det hedniska, ljus med mör-

leer; påkallat Plato att förklara Treenigheten,

anfört Oviniusi läran om Skapelfen, famman^
tragt propheter, philofopher, apostlar och kläs*

fiske auktorer: äii åter, för att röja en inbillad

rikedom i eget fnille, utvalt ett enda fpråk ur

Skriften , ett enfaldigt uttryck af några få ra-

der, uttänt det famma till fler^ arks afhand-

ling, dränkt dess %rka i en flod af ord, visat

vigten af hvar bokftaf, delt och åter delt hvad

ej ägt några delar, och forgfälligt förklarat hvad

redan förut ägt all möjelig tydlighet.

Hvad åter Stylen egenteligen angår, tyckes

den i andelig fom i verldslig vältalighet, redan

hafva varit allt hvad d^n icke bör vara. tluru
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länge har man ej fökt det konstlade ochbefyn*

nerliga, innan man Ilannat vid det enkla, natu-

rens. Man har ej kunnat föreftälla fig, att det

fullkomliga i alla flag vore det närmaste att till-

gå, vore det fom inftämd^ med hvar nienni-

fkas begrepp, fom ingick i hvar mana känsla.

Hiiraf denna fpända orientaliska Ilyl, fom få il-

la passar till våra nordiska tungomål, dessa flö-

fade bilder fom förvilla förftåndet, ftora phraser

fom ej fäga något, tvungna liknelfer fom ej lä-

ra något, blomfter fom qväfva tankan , utrop

fom kyla fjälen , Lagen framftälld i epigrammer,

och Evangelium i gåror.

Lägger man härtill allf det tvungna i utfö-

randet af hvad lå orimligt blifvit fammanfatt,

det våldfamma i rösten, det löjeliga i åtbörden;

JTå torde man häruti, om ej finna en urfakt, dock

igenkänna en ortak, till den vackra verldens

förfummade kyrkogång. Kan hända har man
oftare ägt fkäl att beklaga, iin förifra fig deröf-

ver. Det är fannerligen fvårt för en upplyst

man, i fall icke omöjeligt, att hämta nppbyggel-

fe Ibr fin fjäl på ett rum, der fmaken, örat och

ögat tillika fåras.

Denna tid är förbi. Den Andeliga talekon-

ften har, lika med de öfriga Vitterhetsdelar, på

en ganska kort tid gjort anfenliga framfteg* Det

är ej mera rart, att i hufvudftadens tempel hö-

ra de vackraste vältalighets prof. Om den hög-

fta grad af fullkomlighet ännu återftår, om Sve-
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rige ännu hoppas en MAésttLONööhBössuET,
om i fynnerhet ännu fordras, att den gödafma-
ken äfven i landsorterna tnet allmänt måtte

utbredas; få är det af Er, vittre män^ Kyrkans

•hufvud, af edra gifna exempel, edert fortfarans

de nit, fom Konungen vantar denna nya ära

för fitt land och fin regering*

INTRÄDES-
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SVENSKA AKADEMIEN
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CARL GUSTAF LEOPOLD.
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Den 21 Juni t7S6 hade Svenska Akademien
allmän fantmankomst i fCora Börs-^a/en^ da
Bibliothekarien Cakl Gustaf Leopolö, yb>?i

genom, Akademiens vaU och med dess Höga
Bpfkyddaresj Konungens bifalla till Ledamöt
blifvit antagen^ togfitt Ititräde m,ed Jöljtind^e

TAL.
MlNB HjSftAAllt

Hitt rum i edert famfund var hittills belöningen

för utmärkta egehfkaper, och hade kunnat ^ äf-

Ven i dag blifva det Men hvilka eftergifnä föt^

dringar Eder må kunna, denna enda ^ång^ fö^

rebrås, är det icke mig föm det tillhör att aa-

klaga edert ädelmod. Edert val vill vördas af

tackfamheten, icke motfägas. Den fanna blygr

famheten erkänner fin lägre förtjehst, men hoit

dröjer ej dervid med välbehag; hön gör ej der*

af iitt tale-ämne. Hon (kall, vid dessa tillfälie%

alltid fnarare känna förbindelfen) att^ få långt

det kan fke^ undangömma den»

Om ibland Eder, föitt örtigifvett thröhért
>

Under lifligheten äf något för niig lyckligt ögon-

blick) min fvaga ftämmä nfigöh gång förmått rö-

ta ett för fångetis behag öppet hjerta^ eller vac*

ka ett melodiskt örad uppmärkl^mhet, få veten

J, vid hvars fötter jag då futit| uT hvars bHckaT
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jag hämtat dessa ingifvelfer, och hvars välger-

ningar jag då fungit» J veten, mine Herrar (ty

J hafven utan tvifyél ho^ Eder fjelfva erfarit

det,) att beundran ) tackfamheten och hjertata

fortjusning äro de fanna gudomligheter > fom

Jkapa lyckliga fkalder ^ eller män af förtjenster i

vältaligheten. Och dessa egentkaper, eller någon

af dem> i i^U af naturen ej alldeles vägrad, hu-

ru IkuUe den ej dubbelt upplifvas i ett Samfund,

der både beundran och tackfamheten dagligen

finna nya ämnen för fina offer; ett Samfund,

ftiftadt till hjeltars ära, fliftadt af en Hjelte, un-

der hvars beikydd det arbetar, och af hvars väl-

gerningar det beftår?

Sverige, danad t för allt llags ära, uppftiger

till en ny höjd, nästan med hvart tidehvarf» Så

länge Vasaä bekläd t vår thron, har intet år-

hundrade varit förlora dt för fvenska namnets
anfeende. Öppnen tideböckerna t fen der i ett

enda uppträde, tyranners thron bruten, rikets

IjelÉftändighet förfäkrad, religionen frilöst ur vid-

fkepelfens fjettran — Ett annat tidehvarf inträ-

der: fen* der vettenfkaperna uplifvas igenom en

ftor Konungs frikostighet, våra vapen blänka

omkring medelpunkten af Europa, och Sverige

fKfta fridslagar förde föndrade makter. Åter

ett nytt århundrade*— Men tillflutom häfderna:

det är efterverlden fom (kall tillägga det öfriga.

Det är hon, fom (kall upplyfta tackfamma hän-

der, att finna ett ok brutit, ej mindre vådligt.
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ej mindre fortryckande än det, hvarunder frärn*

mande eröfrare kunna tvinga ett folk. Det är

hon, fom (kall räkna, ifrån våra dagar, alla bli-

dare yrkens uppmuntran igt3nom belöningar och
efterdömen; räkna dessa tempels ålder, i^pres-»

ta åt Snillet och Smaken, ifrån hvilkas altaren

Minnet, det rättvisa Minnet, (kall en dag låta

höra l;ig talande till uppträdande flägten. Rom
ock Grekland, mine HerrarJ hafva icke med hfts^

tigare fortgång nalkats den höjd, hvarifrån de

låtit beundra fig af famtida folkflag och af ef-

terverlden.

Men af alla fieg de giort till denna höjd,

äro kanhända de, hvarigenom dessa folkflagupp-

lyft fig till verldens efterdömen i upplysning,

fmak, feder, de underbaraste, och de minnes*

märken vi äga af deras fnille och kohstyrken,

de odödligaste. Nästan alla nationer hafva, Ii-

kafom de, begynt med krigsäran; men huru få

hafva, fom de, fram(kyndat ända till fnillets och

upplysningens? Sverige, få nyit i linodling, har

likväl haft fina Cesarer, fom bekrigat verlden,

fina Lycurger, fom förbättrat famhälls- lagarne,

lina Aristoteliska tänkare, fom regerat i vetten-

(kaperne; Men Ciceroner i vältaligheten, Euri-

pider och Terentier på (kådepiaisen, Horatier

och Virgilier i fången, hafva vare föifiider icke

ägt. De höra, om de finnas, till våra tider
;

och det har behöfts, för att alstra dem under

ett himmels -ftrek, fådant lom vårt, den fäll-
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fammaste, den lyckligaste af tillfälligheter: Ce-
fars Ijäl på thronen förenad med Ciceros vid-

fträckta, vältaliga fnille; det har behöfts en Kon-
ungs icke allenast med nog ädelmod att belö-

na, nog infigter och fmak att ur(kilja och upp-

muntra, utan äfven med nog fnille att leda oss

genom fin upplysning, och att fjelf gifva oss ef-

terdömen i dessa ädlare yrken, hvilka han upp-

lifvar genom fina välgerningar.

Svenska Snillet, manligt och fullt af kraf-

ter, men tillförne föga fkyddadt i fin högre ut-

flygt, äfvenfom föga anfvarigt för fina fjelfsvål-

^igare affteg; Smaken ofta villrådig emellan ut-

länningens finare odling och vår Allmänhets

långfamt vaknande finnesgåfvor; Språket lem-

nadt likafom i hvar mans hand, beroende af

allas tycken, underkastadt allas granskning , och

lydigt för ingens rättelfer; hela vår Vitterhet,

med ett ord, få i hänfeende till den förtjenta

författaren
i

hvars företräde man icke alltid ur-r

fkilt med billighet, fom i hänfeende till den vå-^

gande lärlingen, hvars förvillelfer man merendelsi

bekymmerlöst å(kådat: allt> fager jag, har röjt

nödvändigheten af en domftol, lika nyttig för

begge: för den fanna förtjänsten igenom fitt

fcyddande bifall; för den alltför dristiga medel-

måttan ji igenom fin varnande iippmärkfamhet

Pet är en fådan domftol, mine Jlerrar, fom Kon-r

ungen ftänkt nationen i edert Samhälle, Det

är af ^der vakfamhetj af edra infigter^ fom hon
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väntar fig utredda lärdomar i dessa ämnen, nya

efterdömen för talangerna, öppnade utflygterlör

fnillet, uteflutande förbud för vanmakten, tydli*

ga lagar emot ytterligheten,

Edra författningar, mine Herrar, ålägga, att

vid tillfällen fom detta närvarande, något änmé
inför Eder afhandlös, hörande till edra yrken

och värdigt eder uppraärkfamhet. Ett Sådant

ämne lynes mig vara, framför många andra,

fjelfva detta valfpråk, fom på en gång uttrycker

både eder ftiftelfes föremål och edra perfouliga

egenlkaper. Den yppersta afhandling öfver 5/ii/-

let och Smakenj, lemna tvifvelsutan edra redau
gifna efterdömen. En vida lägre förtjenst blir

alltid, jag erkänner det, att blott föka utreda

och fästa begreppen om dessa tvenne ord, un-

derkastade få mänga olika förklaringar. Några
anmärkningar deröfver, hva,rtiU Vitterhetens

närvarande tillftånd kunde fynas föranleda, tor-

de dock ej böra ;dömmas onyttiga. Om de för-

tjena edert bifall, (kola de troligen ej blifva utan

all verkan på det allmänna omdömet. Om ej,

Ikola de åtminstone förvärfva mig edra rättelfer.

Tillåten mig då, mine Herrar > att här till

€n början utmärka tvenne afvägar i begreppet

oni Snille, rakt molfatta hvarannan, och begge

tvifvel&utnn lika (kadiiga. Ägde jag lof att för

ett Ögonblick glömma den grannlagenhet i ut-

trjxk, fom detta rum af mig äskar; finge jag
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närnna dessa afvagar med deras naturliga namn,
ftuUe jag bättre uttrycka dem än jag nu gör,

då jag kallar den ena J^ishetens ^ och den an-

dra Obetänkfamhetens.

Icke att den fanna vigheten (kadar Snillet.

Vare hon alltid dess ledfagande fyster, eller dess

värdiga domare. Men om den korttyiita medel-

måttan lånar hennes namn och arileende: om
hon/ förälskad i fitt eget ärbara (kick, fin (kri-

dande methodiska gång, fina ömtåliga betänk-

ligheter, gör dem till villkor och lagar för fiiil-

lets utflygter: om hon fätter, utan eftergift, för-

domens gränsor för tanken, konstregelns för in-

billningen, och ett halfdanadt fpråks för uttryc-

ket: om, öfver eller utom hennes krets, all upp-

höjning blir i hennes ögon ytterlighet; all lif-

1ig väckelfe, lättfinnighet; all ny väg, förvillel-

fe: då bör det fruktas, att hon föga gagnar ett

lands vitterhet. Man har i fynnerhet Ikäl till den-

na fruktan, om hon äger det borgerliga anfepn-

de, att hon kan gifva 'ett flags ton åt det all-

männa omdömet, eller om fällfkapshöfligheten

tkänkt henne det namn af Kännare, foin berät-

tigar henne att begära ljud. Det är af fådana

fäder, fom man fer någon gång aflas desse am-

phibier i vitterheten, tillhörande hälften luften,

hälften jorden, och fom trampa prosans fotfpår,

under det de bära poesiens vingar.

Förlåtligare i fin orfak, men ej mindre (kad-

1ig i fina följder, är den andra ytterligheten,
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fom jag med ett lindrigare namn vill kalla Snil-

lets förvillelfe. Den beftår antingen i ett bemö-

dande att höja fig öfver förmågan, eller i en

förmåga fom höjer fig öfver det tillbörliga. Mari

har fett författare, hvilk^ ägt nästan alla egen-

Ikaper af fnille, utom den att %ra och bruka

det. Födde med ett flags misshag för det forg-

fälligare i alla faker, föka de mindre dugbarhe-

tens visa inrättning, mindre prydhyhetens 1)6^

hag, än den fpänning fom fordras iör att åftnd.

kojnma ftora verkmngar. De åftunda icke bifall,

de vilja beundras. Beröm, gifvit af en ftående^

en fittande läsare, fniickrar dem föga; det mås-

te fke af en knäböjande. Deras ftyl faknar ic-

ke glans, ftyrka och fkönhet; de fvinga fig opp i

höjden, i fanning, på eldsvingar; men det (ken

de kasta omkring fig, är något helt annat ixa

dagsljuset: det upplyser ej, leder ej, fägnar ej;

det förftumman Like luftfjner, fom irra präk^

tigt omkring på himmelen , hvälfva de forglöst

eldskroppen af fitt fnille, öfver alla ämnen,

hvaraf blotta fkymten kan färta liisarens inbill-

ning på något fatt i häpnad; des^a ämnen må
antingen icke, eller illa låta förena fig med Ii var-

andra; bedaga ofta deras minst behöriga fidor,

och förakta gudomligen alla det granskande

vettets blygfamma erinringar*

Man må' icke tro, att detta llag af fvag ur-

fkillning är en oförmögenhet af den ärren, fom

genast faller en hvar i ögonen. Det är få långt
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derifrån, att det ininsta antalet af läsare, der

faknar eftertankan fom förlorar fig, under det

att alla beundra inbillningens flygt, eller finnes-

rörelfen, hvilken utbryter med hättigheten af en

ftröm, fom krossar dammen. Jn mera högt fväf-

vande inbillning, tänker man, och ju mera vildt

brusande känsloftröm, ju ftörre fnille ; men det

förhäller fig oftare på ett alldeles omvändt fatt.

•— Förftåndet och fakernas rätta kännedom bö-

ra fäkert utgöra fnillets första egenfkap. Det
goda vettet måste regera inbillningen och kän-

flokraften, fom, öfverlemnade åt fig fjelfva, all-

tid yttra fig med blindhet och öfverilning. Så

ofta det förlorar fin öfvervigt, förlorar ock för-

fattaren det anfeende af fann ingifvelfe, fom
borde tillvinna honom, tillika med allas beun-

dran, äfven alla vettigas högaktning. Och hvad

är hau den förutan? En äfventyrare i Snillets

verld, fom ger fkådefpel åt den nyhetsfikna me-
nigheten.

Dragom häraf den flutfats, att begge dessa

hvarannan motfatta begrepp om Snillets natur,

lika långt afvika från fanningen, Utan tvifvel

fela de, fom med detta uppjiöjda namn hedra

allt medelmåttigt förftånd, uttryckt i förfvarlig

meter, eller fmyckad prosa, och lyckligen frälst

från alla möjeliga fel af förvågad t uttryck, för

hög flygt^ för ftark affekt, för ovanliga vändnin-

gar. Men visserligen fela de ej mindre, fom
vilja förftå med Snille, ingen ting annat än idel

ftorhejt) ftyrka, förftummande inbillnings- fart

>
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med ett ord, afventyrande bålhet, utan dervid

förutfatt affeende på allmänt föf-nuft, ändamål
och fammanhang. De hafva rätt desse fedna-

re, att allt fant Snille måste dömmas efter ftyr-

kan af fina verkningar på menniflvo-finnet, och
faeftå i deras ovanlighet; mea deras motfägare haf-

va ej mindre rätt deri, att allt fant Snille måste

ockfå behålla naturen af fant och rent förftånd;

likafom vid all förftöning af mennifko-verk, red-

barheten, nyttan, brukbarheten , måste, om ej

blifva fiörre derigenom, åtminstone ej alhleles

förfvinna. Förena dessas visare ändamål med de
förres ftarkare finneslvftning, eller rikare ika-

pelfer, och deraf (kall uppkomma det begrepp

om Snille, fom i alla tider varit det enda rätta,

och i alla tider £kall blifva det: Förftåndet,Kän*

flan, Bildningskraften, i gemenfam flygt, lyftan-

de eller ftyrande hvarandra.

Det gifves någre lycklige Författare, dana-

de af naturens hand till detta ändamål; några

gynnade ijälar, fora, med den rikaste bildning

och det lifligaste hjerta, förena den verkligen

fällfynta förmågan, att alltid behålla famma om-

dömets klarhet, famma lugn i eftertankan. Man
ikall finna, att denna fäkrare ftyrka fäljan träi^

far andra, än dessa urlkiljande, betänkfamma
linnen, hvilka genom en lång uppmärkfanihet

famlat ett förråd af faker, hvarur deras fnille

hämtar fin näring, i ftället för att föka den, jng

vet ej i hvilken tom höjd; och hvilkus känslor
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^

mera yttra fig med ett flags hemlig erfarenhet

fom öfverrumplar betraktaren, -än genom det

(krytande utbrottet af enffark och (knilande ton.

För dem är Snille: tankarnas fanning, ljus, red-

barhet. För dem är Styrka: fammanfärtningens

kraft, icke hänförelfens. För dem är Sfiönhet:

ordning, måtta, öfverensftämmeira Derifrån ,

—

Utom oss häri tro en ftor domares vittnesbörd

,

— derifrån dessa mästerh'ga ftycken, hvaraf in-

gen del utmärker fig af någon utfökt fällfnm-

het, intet drag är äfventyradt, men hvaraf allt

är redbar (könhet, och fom i fitt hela utgöra ett

uttryck af den högsta fullkomlighet^

Då man talar om Snillet med hänleende

till dess fullkomligheter eller brister i utöfnih-

gen , talar man icke då med det famma om
Smaken, fastän under ett annat namn? Ty är

det icke famma Ijäls egenfkap, fom lär konstnä-

ren både att undvika det falska och ftötande,

och att finna det fanna, det träflande, hvarmed

han förtjusar? Man kan icke neka poeten, fom

(kapar Stortå —- fmak i det flora; han fkapar

lyckligen, fastän vårdslösadt i dets ringare delrir.

Man kan icke neka kännaren, fom Ikrifver, fnil-

le, i det han (krifver med behag, lastan utan

förtjenst af Itora eller träffande drdg. Dessa e-

genlkaper kunna då fägas vara i grunden af fam-

ma natur, och endast åtfkilja fig i ftarkare eller

/vagare, djupare eller yteligare behag.

Men inlåtom oss ej i dessa finare forsknin-
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va. Behållojn hellre den allmänna meningen

om Ikiljaktigheten af dessa tvenne egenfcapen

Rikedomen, ftyrkan, höjden af tankar, bilder,

finiiesrörelfer; fe der, efter den antagna delnin-

gen, Snillets högre lott; gåfvan för det angenä-

ma, uttryckets, vändningens, med ett ord, fty-

lens behag; fe der, fom den allmänt aufes, Sma-

kens egenteliga förtjenst»

Detta begrepp om Smaken faknar ej en

viss grund af fanniug: det är blott hälft och o-

fullkomligt.

Icke må det nekas, att uttryckets och (krif-

artens behag, ju förutliitta hvad man kallar

Smak, och bevisa den» Men det äger icke lika

fanning, att den endast beftår i dessa egenfka-

per. Ty om det ej kan beftridas, att Vitterhe-

teu ju äger vissa flag af vida ftörre fordran på
hög anda och ftark effekt, än på det egentligen

angenäma och de finare behagen, få fkuUe der-

af följa, att Smakens förtjenst kunde, i arbeten

af dessa ftörre flag, antingen helt och hållit, el-

ler till det mesta umbäras. Man fkall ej fela att

finna orimligheten af denna flutfats; men hvil-

ken annan har man då gjort, få ofta man velat

förftå med Smak endast ett flc^^gs lägre Snille,

en viss gåfva för det behagliga , och velat anfe

dess åberopade fordringar, på denna grund, fö-

ga gällande för arbeten af högre art och be-

ftämnielfe?
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Man kan aldrig på ett fullkomligare fatt Öf-

.verrygas om falskheten al denna mening, än då

man företager fig granskningen af fådana fkrif-

ter i hvilka, med all den försjenst af Snillets;

höjd Qch ftyrka fom tillhör deras llag, Smakens

brist likväl ofta. låter med ftort misshag känna

fig. Det fkall vid fådana tillfällen röjas, att det

är i dessa arbeten visserligen ej blott det fina-

re behaget ^ den icke alltid nödvändiga Ijufhe-

ten fom man dä faknar med förminskadt nöje,

eller alldeles förloradt; utan vanligen något me-

ra och helt annat, vare fig ordning, öfverens-

ftiimmelfe, klarhet, måtta, tillbörlighet, med ett

ord, pröfningens forgfäUighet , och konstlagar-

nas åtlydnad. Det blir deraf tydligt, att om
Smaken kan, i visst afleende, med fkäl anfe^

fåfom en gåfva för det angenäma, innebär dess

natur likväl något ännu mera, och blir, i detta

vidfträcktare hänfeende, omdömets pröfning af

ett arbetes bästa anläggning, och visaste utfö-

rande.

Att dessa fkrifartens Ijufvare behag, fom bä-

ra i allmänhet namn af Smak, icke äga värdet

af den ftora fkapande finnesgåfvan, fora alstrat

förrådet af djupa tankar eller lifliga bilder, det

är ett påftående, fom man hört i våra dagar of-

ta upprepas, och fom ej kan ogillas utan orätt*

visa. Men när den flutföljd deraf dragés , att

dessa högre, ftarkare, lifligare fkönheter, göra

fåledes redan nog till en författares ära, och

göra därigenom umbärligt «dlt hvad till deras
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lörtjenst kunde af Smaken ännu vidare tilläg-

gas; då blir ett fådant påftående visserligen ett

uppenbart missbruk af detta ords tvetydiga el-

ler, hellre fagdt, flerfaldiga mening.

I fanning, mine Herrar, om Smaken, i en*

lighet med få många andra ord af lika natur,

utvidgar fig till flera bemärkelfer: om den är

ett flags mindre Snille i de fmå ohärmeliga be-

hag, fom den ftrör öfver fkrifärten, och tvert-

om, visserligen ett ganska ftort flag af Snille i

den höga majeftätiska fkönhet, fom fkiljer Virgila

verser ifrån Lucani: om den är Samhälls-odling,

då man betraktar den fåfom en aflägsnande

känsla från det i feder och fpräk ftötande: hvad
är då denna linnesgåfva, när den omfattar hela

fammanfättningen
;
granskar delarnas motfvarig-

het till hvarandra och till det hela ; väljer to-

ner och färgor; afföudrar det obehöriga, ger

krdft åt flappare ftällen, ljus åt otydHga, vishet

åt dristigheten, måtta åt ftyrkan, förädUng åt

linnligheten, med ett ord, dömmer om det rat-

ta till Författarens ändamål? Hvad annat än pröf-

ning, urlkillning, förftånd? och i hvilket Snille-

arbete, eller i hvilken del deraf blifva ej dessa

egenfkaper af oumbärlig nödvändighet?

Det är en föga erkänd förvillelfe, fom fe-

dan någon tid blifvit vanligare ibland oss, att

hänikjuta fig till den allmänna goda fmaken, då

. man har den olyckan att fe fitt arbete vanpri-

fadt i det famfund livari man lefver. I grun-
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.den gör man liäiigenom intet annat än vädjar

ilräa en verkelig domftol, fom man fruktar, till

en domftol fom icke bevisligen finnes någor-

ftiides, och in tor hvilken man aldrig kan kallas

ött anfvara. Ty hvar finner man denna allmän-

na fördomsfria Smaken, dessa med naturens e-

gen hand före(krifna, och ur de möjeliga (köri-

heternas verld hämtade begrepp och reglor?

Rpglor fom till ingen del fmittats af något folk-

ilags hemlynne? förändrats af något khmats fte-

lare eller blidare beskaffenhet, något Hofs rå-

jdanJe behaga någon menighets vårdslösare tyc-

J^en, någon författares behagligare fel? Vanor,
inrättningar, fatt att lefva, fatt att tänka^ äro ic-

ke de famma på alla ftällen. Dygder, linnesrö-

relfer, till och med graderne af begrepp åtfkilja

fig tillika med folkflagen , och förändra före-

målen för deras deltagande. Icke ens (kriffät-

tets erkända förtjenster behålla öfverallt famma
bifall. Tanken eller bildningen, ftyrkan eller Ijuf-

heten, den mogna pröfningen eller det lekande
behaget, den ädlare naturen eller den lägre, ta-

ga företrädet efter feder, lynne, och inbillnings-

gåfva. Henriadens hjeltar äro icke Horners. A-
riosts dikter äro icke gjorda for våra nordiska

Visa, Hollbergs Skådeplats är icke deft, hVarpå

Le Kain och Glairon fpelat. Englands philofo-

phiska odling fynes ännu icke vara våra läsa-

res, och vår grad af förfining i känslor och fmak
är kanhända ännu längre ifrån den Parisiska,

när man derifrån undantager dem, ho6 hvilka
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en lyckligare uppfostran fkyndat natursgåfvornas

förädling. Alla foikflag och tider korama öfver-

ens i något; men de ålfkilja fig i lika mycket,
eller ännu mera.

Det är ej nog: utom den olikhet af Smak,
hvarigeriom nationerne ^tfkiljas, gifves äfven en
perfonlig, fom ej ringa bidrager till denna om-
dömets ftridighet. Som den beror af hvar en-

fkilt mennifkas natiirsgåfvor, lefnadsfätt, uppfos.

trän, linnesbelkaffeahet m. m. få kan den icke

vara utan ganska åtfkillig. Den ena rikare pä
känslor, än på flora begrepp, förtjusas af Raci-

nes ömma och rörande fkrifart, och finner köld

och obehag öfverallt annorftädes. En annan,

född med en brinnande och flygande inbillning,

förvillar fig vällustigt med Milton och Klop-

ftock i deras dristiga utflygter, beundrar med
hänryckning deras mäktiga (kapelfer, och kas-

tar derifrån ett medlidande öga ner på Voltai-

res påfrådda vanmakt i Henriaden. Somlige äl-

fka den höga och prunkande ftylen, den tilltags-

na ikärande fatyren, den philofophiska vigten:

andre åter det blygfamma och behagliga (krif-

fättet, det lätta och lekande ikämtet , det fina

vettets bfthag. En del begär den enkla allvar-

famma utförligheten, andre finna mera nöje*

i

carricaturer: en Ityl, fammanfatt af några huf-

vuddrag, lifliga vändningar och träffande löje.

En äger eller fkattar i Skaldekonsten den höga

Sv. Akad. Handl. 1786. 12
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och (kära lyriska ton, fem är dess högsta och

första egenfkap; den ton, liiger jag, fom tvingar

fig ner i fjälen med ftyrkan af fitt harmoniska

fall; fom gjuter tanken med en enkeliiet, men
ockfå med en vigt, hvilken likafom föreftiiller

uttrycket deraf i bronze förevigndt. En annan

äger på fin lott eller känner lifligare den lena-

re, men fvagare Ijufiigheten, fom öppnar hjertat

och flyter derigenom, likafom den ftilla bäcken

igenomfkär dalen; men hvars intryck blir fnr.rt

gammalt för Örat, och förlorar fin kraft för fjä-

len. En föker naturen enfam i målningar och
fkrifter; en annan fordrar den blandad och an-

ordnad af det philofophiska vettet eller Sam-
hälls-fmaken : Att förtiga en oändelighet af få-

dana fkiljaktigheter.

I denna ftändiga ombytlighet af finnesgåf-

vor och omdömen, ifrån folk till folk och ifrån

man till man, genom hvilket organ förklarar fig

nu, frågar jag, den allmänmi Smaken ? Hvilken
nation, hvilket famfund, hvilken enlkilt kan
bevisa fig vara ulan jäfvighet dess rätta tolk?

Eller hvar finnes fåledes i all dess obeftridda

myndighet denna högsta Domftol, fom man låt-

far underkasta fig? Visserligen ingenftädes» Men
fastän detta måste medgifvas ; fastän intet fain-

hälle, ingen enskilt kan med fog tillmäta fig

detta anfeende af högsta ofelbarhet, gifves der*

före ej ett allmänt /J^V^r i (könhet, Ukafom i för-,

ftånd, merendels lätt att urfkilja för hvar och en
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lom äger känsla för den förra och vill bruka

det fednare? Ingen förflåndig har någonsin tvif-

lat allvarfamt derpå» Och om nu få förhåller

fig, för hvad bör man då anfe detta få vanliga

hänlkjutande till den allmänna fmakéns dom^ om
icke för det beqvämaste fatt, att, genom beftri-

dandet af all enfkilt granskning, undandraga fig

all möjlighet af kritik i allmänhet?

Man kunde för öfrigt invända mot dessa

författare, att de tillika med kritikens gilltighet^

jäiya, på detta fatt, äfven berömmets* Men det

Sr icke få långt de fträcka deras påftående. Det
är blott i ogillandet fom de finna vald och en*

Ikilta fördomar; icke i bifallen

Det har varit en pfta väckt fråga, huruvida

kännedomen af konstreglorna och begrundandet

af de bästa efterdömen, göra nog till fmakens

fullkomlighet, eller huruvida den förfinings fom
påftås vinnas i en upphöjdare fäliikapskrets^ vo*

re ännu dertill af en bevist oumbärlighet? Jag

Ikall ej tillmäta mig rättigheten ått aflluta denna
ftrid emellan lyckans fåfänga och natursgåfvOr*

nas. Den har tvifvelsutan fom alla andra fina

olika hänfeenden, under hvilka den kan döm-^

mas olika» När Dalin Ikref fin ArgUs^ detta mas*

terftycke, på hans tid, af förädladt fpråk och
intagande (krifart, med hvilkfet intet äldre arbe*

te hos oss kan på långt afTtånd jemföras, då var

Dalin en yngling , nyss utgången ur den , låga
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fäderne-hyddan: han hade ej lefvat i hvad inan

kallar det bättre umgänget: han gick in i verl-

den, och gaf deråt, vågom fäga det, den upp-

höjning han Ijelf medförde, icke den han dra-

git derifrån.

Sedan Dalin grånat i hoF-leFnaden, fedan

han utmärkt nästan hvar dag med någon ny fka-

pelfe af fin rika inbillning, någon ny ftråle af

qvickhetj man fäge mig, röjde hans arbeten ef-

ter tretiö års högre umgänge, en ftörre fullkom-

lighet i fmak, än den hvarnied han började fin

bana? Svenska vitterheten antog af honom den

förbättrade ikrifart han infört: men Smaken var

ännu, äfven hos honom, långt ifrån tuUkornlig-

hetem Den behöll alhid fina märkbara felak-

tigheter, och den högre lällfkaps-lefnaden h.-ide

kanhända icke på eii enda förminskat antalet

derafk

A andra fidail erkannöm en fatining, oför-

neklig genom fjelfva fin historiska visshet. Er-

kännora, fager jag, att af alla dem fom med na-

tioners enftämmiga bifall upphöjt fig till möns-
ter af Smakens fullkomlighet, ingen enda fin-

nes, fom icke lefvat upptagen och införlifvad i

den ädlare fälifknps-kretsen. Virgilius och Ho-
ratius, Racine^ Boileau, Voltaire, Pope, Addifon^
voro alle upptagne medlemmar af de högsta
umgängen, och hvilka andra mönster af Sma-
kens fullkomlighet räknar då verlden när hott
blott nämner de yppersta?
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Det är, nekom ej dertill, i den upphöjdare

ffinimanlefnaden fom Smaken iynes böra, af ett

flagvS nödvändighet, både fnarast hemfästa fig

och allmännast utvidga fitt inflytande. Det hög-*

re umgänget, mindre gränsande till famhällets.

lägre Förrättningar, mera förfinadt äfven i finn-

liga njutningar, mera omgifvit af det fköna i

konsterna, mera i behof af finnets lifiigare väc*

keller, måste just derfcre, mer än andra klasser^

af fig fjelf närma fig till denna finare pröfnings-r

gåfva. Det är här om någonftädes, fom den
tyckes höra förvandla fig ilrån blotta ofäkra tyc-

ken, fåfom hos Allmänheten, eller blott minnes-

lagar, fåfomftundom hos den konstlärde, till er^

verklig finnesdaning, hvilken ölverallt uttrycker

fig i lefnadsartj tänkefätt, fpniktop, bemötande

j

öfverallt vill finna en motfvarighet dertill j^ hos

författaren fom hos. umgängsmannen^

Det har kunnat hända, att Smakens full-

komnande icke alltid varit en följd af uppta-

gandet i dessa lyckans lysande kretssar^ Det hög-

re umgänget har ej ftrax varit, hvad det ge-

nom en allmännare böjolfe för läsning ach en

till höjden bragt vitterhet,, i de flesta länder fe-

dan blilVit. Det har ej hunnat fkapa, ej föräd-

la Smaken hos lörfattare, innan dess egen Smak
var af dém fkapad och förädlad, och det har

behöft ftora Skribenter,^ för att kunna dömma
deras efterföljare^

Men fedan dessa ftora efterdömen i vitter-
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heten bKfVit tid efter tid talrikare; fedan alla

nationers mästerftycken, Roms och Greklands,

Frankrikes oeh Italiens, Englands ocl> Tysklands,

kunna med lätt möda fammanhållas, och fedan

man har i böcker, om det uttrycket tillätes mig>

äfven hela famqväms-verlden, månne ocHfå i vå-

ra dagar det perfonliga deltagandet deri, blir

ännu af lika oumbärlighet? Jag fkall ej våga af-

göra, huruvida nu mera, och med alla dessa

fördelar, äran att tillhöra det högre umgänget

må anfes rättare fåfom , blott en froickrande

gunst af lyckan, eller fom ett för Skribenten

nödvändigt villkor till Smakens fullkomlighet.

Verkligt fanna* Snillen må göra, tilläfventyrs,

undantag. Jag fkall blott erkänna, blott anmär-

ka ur egen tillfällig erfarenhet, att medelmåttan»

gynnad af händelfen med detta företräde, vin-*

ner derigenom någen gång begreppet om en

förädling af feder och fpråk, hvarifrån medel,

måttan, fluten ino^n umgängets lägre kretsar,

icke ens gissar, huru långt hon aflägsnar fig.

Tillåten mig nu, mine Herrar, att ifrån ett

ämne, hvaröfver jag vågat några ofullkomliga

bctraktelfer ^ vända mig till det upplysta Sam-
fund, inför hvilket jag talar. Och till hvilken

deribland ledes jag med ftörre rättvisa af de

känslor, hvilka böra vid detta tillfälle hos mig

fåda, än till Eder, min Herre, fom, ordförande

i detta Samfund, räcker mig i dag famma hand,

att ledfaga mig lill Sånggudinnans altare, fora
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af Eder nyss tillförene räcktes att lyfta raig ur

det mörker, der jag bortgömdes af en ftränga-

re, inen riiitvisare lycka. Jag vet att det icke är

den enddlta erkänslan, fom har rätt att höras

ifrån delta rum; men att förena fin röst med
den allmänna, kan det förbjudas henne? Hvil-

ket fnille hafva våaa dagar fett iippftiga, fom ej

funnit i Eder en välgörare, och hvars lyckligare

tillfälle att följa fin kallelfe icke varit till en

del gåfvan af ert rättvisa förord? Hvilket af de

vackrare yrken är det väl, fom man ej fett vid

eder hand nalkas thronen, och på hvilket Ni ej

nerkallat Monarkens blickar? I fanning, min
Herre, om fvenska Vitterheten lånat nya behag

af edra egenfkaper, få är det en ära, fom Ni

i]elf delarmed henne; och utan att förlora i fin

vinst, lättas hon derigenom i fin förbindeife.

Men edert nit för dess tillväxt, eder alltid mö-
tande välvilja, edra fräiiijnnde omforger, — fe

der de fordringar, fom Ni äger hos henne oaf-

kortade, och lom hon en dag fikall betala åt e-

dert namn*

De tre fvenske Regenter, hvilkas minnen,

våra författningar närmast införlifva med denna

Stiftelle, hafva redan funnit häfdatecknare eller

Iknlder, värdige att emottaga omforgen för deras

namns oförgänglighet. Vasars Stamfader har

fett, för längre tider fedan, en manlig vältalighet

öfveilemna hans minne åt efterverlden, och har

i våra dagar ikördat fitt fordna folks beundran
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och tackfarhhet, uppväckt på fcenen af en Skald,

fom för våra ögon och våra hjertan framftällt

den märkvärdigaste epok i fvehska tideböcker-

na,» och fom fjelf gjort en egen i fvenska Snil-

lets historia. Gustaf Adolphs fegrandc fall har

blifvit befungit af ett Snille, hvars namn tide-

böckerna redan förenat med fpmma hjeltes, och

fom till fina faders odödHghet lagt en egen, af

fig Ijelf förvärfvad. Carl Gustaf, Sveriges

vågfammaste härförare, har blifvit följd af en li-

ka få hög, lika få vågande Sångare, fom, upp,

lifvad af fin hjelties efterdöme, underlagt Iven-^

fka Vitterheten en af dess mest lysande tillhö-

righeter, ett nytt (kaldeflag, hvilket hon, till den

ftunden, mera tillegnat fig, än förfvarat. Desse

ftore män hafva erhållit minnets belöning i ed-

ra arbeten, mine Herrar, mera evig än bronzen

fom förvarar den förste Gustafs bildning, och
fom i konstnärens hand väntar den andra. Men
hvilken lycklig röst (kall en gång fjunga den
Tredjes ära? Åt livem anförtror fvenska Sång-

gudinnan minnet af fin ftörsta välgörare? Och
J vårdare af fvenska dygder, hjeltars belönare,

invigde tolkar af nationens rättvisa, hvad pris

egnen J åt fjelfva Stiftaren af det Tempel, hvar-

est detta lysande kall af Eder utöfvas? Hvad
lager befluten J åt den Hjelten, fom upplifvat

bland oJss tillika med friheten dess begge eviga

ledfagare, upplysningen och fmaken? Åt den
philofophiska Konungen, fom lärt oss att utplåna

våra götiska ftamfäders orättvisa, lärt oss att be-
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undra och älska hvad desse endnst förftodo att

härja? Åt den välgörfinde, visa Regenten, fom

danar fitt folk, icke att oupphörligen darra un-

der krigslyckan, ulan till en nation, fäll igenom

förftåndets yrken och en dng lysande genom
federna? Henriks välgörande hjerta, Carls nit

för Fosterlandets ära hafva funnit Skalderna

tackfanima. Den Tredje Gustaf, med lika dyg-

der, och ännu tillngda rättigheter^ fkall icke fak-

na deras erkänsla mera än deras beundran.

Hans ärä och hans välgerningar fkola förevigas

i de yrken han älskat och upplifvat; blifve det

edert mästerftycke, J Sångens Svanor, J Häfder-

nas Bevarare! Men Fäderneslondet väntar ett

ftörre: ett kommande flägte begär att af eder

Konungs ftora egenfkaper få vörda ett ännu lif-

ligare aftryck, än. det harmoniens ingifvelfer el-

ler häfdatecknarens penfel kunna fkänka. Och
han är lofvad åt dess hopp, denna afbild af en
fannare Gudomlighet, än den berömda grekiska.

En annan Phidias fkall förvara, ic^e i hans kri-

giska fköld, men i hans fredliga dygder, fitt e-

get namn åt odödligheten; och efterverlden

,

fkyldig åt GustafAbolphs undervisare grund-

läggningen till fin fällhet, fkall med förökad

vördnad för edert Samfund, mine Herrar, på-

minna fig, att äfven han tillhörde Eder.
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SVAR,

på Herr Bibliotheka^ien Leopolds Tah of
Herr Baron Armfkli.

Min Herre!

X_>leiina dag hade kunnat vara mera lysande

,

både lör eder och vårt Samhälle, om ej öder,

fom alltid ger oss våra Embetsniän , utfett mig
till tolk af Akademiens fägnad då ni fknlle in-

taga ert fäte bland oss. — Alla hade, i vältalig-

het och vällörtjent loford, med mera behag mor-
tagit er i det Tempel fom är helgadt åt Snillet

och Smaken, men ingen hade med ftörre nöje,

med en fastare öfvertygelfe om edra egenska-

per, fett eder på det rum, hvarifrån ni i dag

gifvit oss prof af eder vitterhet. Eder afhand-

Ung hade aldrig tålt att handteras, om ej äm-

net varit införlifvadt med författarens naturliga

känslor. Man kan med lärdom och god t för-

ftånd gifva begrepp om de flesta iaker i \qvU

den; utan fnille och eld kan man ej befkrifva

Snillet. De arbeten ni lemhat allmänheten, ly,

fa deraf och bära Smakens ftämpek De ömma,
de glada, de lifliga känslorna igenfinna i er

målning den fullkomlighet, fom fattas dem och

tjenar till borgen för deras beständighet. Ni har,

om jag få vågar fäga, förjt för Sånggudinnor-

nas trädgård. Man finner der blommor, hvilkas

liHiga färg trotsa tiden; frukter fom förnöja Sma-

ken, och fom föda, på ett behagligt vis, förftån-

det och tankan. Det fom medför de lifHgaste
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känslor, fom är, fastän ej alldeles fullkonilipt,

likväl ett af de ftörsta bevis på Skaparens full-

konilighet, det täcka könet, — med hvad nöje

läsa de icke edra verser, hvilka vittna om den
vänskap, den kärlek, och den förtjusning de ve-

ta fig förtjena, och fom vare ftörste poeter ej

våga fatta i fin rätta dager, af fruktan at fela

mot en Thomas grundfatser, eller att ej få i

lina drag den fasliga ftyrkan, den mörka mål-

ning, fom irrar tankan, öppnar fjalen , utan att

meddela hjertat ömhet, eller gifva ögat tårar.

Jag vet att det räknas ett helt folkflag till last,

att vara af min tanka, men jag tilHtår med upp-

riktighet, att jag i Frankrike hellre fkrattar med
MoLiERE, än jag i England får fpleen af

Shakespears ofkattbara grymheter.— Jag kun-
de fnart föras från mitt föremål, inen återkom-

mer dertill, då jag prisar de grunder på hvilka

en älskad och upplyst Monark lökt gifva litt folk

ett nationelt lynne, dess fpräk Ijelfftändighet,

dess tänkefätt ftyrka och frihet , dess förstånd

vidfträckta kunfkaper, dess konstnärer ryktbar-

het och erkänd fullkomlighet. Vore det möjligt

att någon annan än efterverlden med rättvisa

dömde förtjänsten, få iinge fäkert den tredje

Gustaf, innan flutet af fina dagar, fe de ftör-

fta prof af fitt folks kärlek: det ftörsta bevis

på Hans hjertas goda egenikaper.
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ag^»^^> ^^^5!Jl3DC^maniIG:r^*<^

Sedan Svenska Akademien den tg Octoher i

Hans Exccllences Uiks-Rådet m. m. Grefve

Carl Fredrik Sciiéffers Jtälle valt till

Ledamot KonixL Sekreteraren Abraham Nic-

LAS Clewberg, och detta val vunnit Aka*
demiens tJö^a Bejkyddaves , Konungens bi-

fall^ hölls den 2 December offent/ig Samman-
komst på Stora Börs-Salen , då bernälte Kongh
Sekreterare gjorde fitt Inträde med följande

TAL.
MiNE Herrar!

V-/fta, då d^n upplysta Allmänheten med tystnad

och uppinärkramhet bevistat dessa fammankom-
Iter, har äfven jag, gömd ibland hopen af edra

beundrare, känt min fjril upplyftas at vördnaden

för edra göromål; då ej mitt Inille förmått höja

fig till edra infigter och eder upplysning. Oai

af den låga , fom genom eder röst fprider fig i

allas hjertan, en gnista då hunnit äfven till mitt;

om jag, förledd al ftora efterdömen
,
genom

verkligheten af eder förmåga fniickrat mig med
möjligheten af min egen; om jag vågat några

fteg på den väg för Ivenska Snillet, fom J ba-

nat och fom lyser af edra fpår; kunde jag väl

Iro att en dag blilva funnen af edra blickar,

och att erhålla belöning innan jag hoppades för-

tjena uppmuntran. Men då eder välvilja i dag

lyfta r mig få högt öfver kretsen af milt hopp,
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då jag föres af en farlig heder, i fpåren af de

yppersta förtjenster, att intaf};a ett rum fom ej

kan uppfyllas, fer utan tvifvel eder vishet att

den infkränktaste fyn behöfver det klaraste ljus,

och den mattaste förmåga de ftörsta efterdömen.

i ett famfund grundadfc af fnillets öch för-

tjenstens Högste Belönare, fammanfatt af perfo-

ner, dem nit för fanningen, vördnad for öfver-

heten och käilek för fäderneslandet förenat,

förr än Konungens röst här förenade dem, är

hvar och en mistning ftor. Saknen J en Leda-

mot, hvars bemödande varit verkfamt endast in-

om den krets, fom denna Akademies föremål

utftakar, fynes väl eder förlust enfkilt} men e-

der förlust är alltid det Allmännas. JFörloren J

en medlem , fom utom fnillets förtjenster äger

andra ännu vigtigare till fin verkan på medbor^

gares väl, få förloren J mera; men J glömmen
då, fåfom under edra arbeten, eder fjellva, för

att endast tänka på det allmänna. I det förra

fallet förjer fäderneslandet Eder, i det fednare,

J fäderneslandets mistning. Men utom dessa af-

feenden, huru mycken tillökning får ej en all-

män faknad genom hvart och ett hjertas enfk il-

ta lidande. Om någon ibland Eder, mine Her-

rar, i den aflidne förlorat en öm och vis leda-

re, hvilken hägnat hans första förfök, och ge-

nom lin uppmuntran och upplysning gjort ho-

nom värdig den äran att här begråta honom;
om
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om ftttdre i honom fakna en trogen vän, fom

på tröttfamma vägar följt dem föi*bi illskan och

öfunHen till de högsta ftällen i riket, der under

oroliga och ombythga tider delat med dem em^^

betsbördan och i fin famn ofta tröstat dem, då

otackfamheten fkördat frukten af deras bekym-

mer; om ändteligen dea Höga Person, åt hvil-

ken hvar och en Svensk är fin fallhet fkyldig^

hvars känflor intrycka lig i alla medborgares

hjertan, tillika fuknar en rådgifvare och ea
vän: då ar förlusten den dyrbaraste, och fådaa

Är hon vid Grefve C F. ScKErTfiRs död.

Välgörande menniska, rättfint medborgare^

lipplyst Statsman, trogen underfåte, nitisk era-

betsman , befordrare af Snillen och fjelf bland

de yppersta; dessa äro de dragen fom bevara

hans bild i vår åminnelfe, och utgöra grundteck-

iiingen i den målning af hans förtjenster, fom
nu ikänker mig förfäkrdn om eder uppmärkfam-

het, hopp om edert bifall/

Anfen icke detta., mine Herrar, fåfom en
djerf förtröstan på egen Ikicklighet* Det är

kanfke en fördom, att det endast tillhör ftora

Snillen att tala om ftore Män. Lysande förtfens-

ter behöfva éj vältalighet, fmå kräfva den. Men,
om ock denna fördom (kulle gifvas, få äger jag

i mig ett bevis> att den ej är eden Den fom för-

tjent den hedern att berömmas ibland Br, föttjV

Sv^ Ak AD, Hakdl. x786é iZ
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nar ock den att berömmas utan konst. Det är

endast Sanningen , fom gör (könheten af en ftor

mans lof; och jag är förvissad, att då jag talar om
GrefveScHEFFERsförtjenster med den uppriktig-

het, fom anftår en tolk af allmänhetens röst,

ingen mun fkall vittna emot mig, och intet

hjerta en gång hviska tiir fig fjelf : han viker i-

från fanningen.

Det tillhör hopen att dömma gerningar ef-

ter utfeendet och verkan. Det tillhör de vise,

mine Herrar, det tillhör Er att gå längre, att fe

hjprtat, att der finna äran ej i verkningarne,

mien i medlen,: dygden mindre i g^rningarne, än

I affigten. Huru ofta dyrkar ej folkets förun-

dran nit för allmänt bästa och förfakelfe af eget

väl, der J med fanningens fynglas uptäcken ä-

regirighet eller enfidiga affigter? Huru ofta fin-

nen J ett hjerta ömt för menskligheten och ett

brinnande nit för fäderneslandet, der allmänhe-

ten bedrager fig om verkningarne, eller ock
fjeli hindrat dem. Huru mycket vinna ej Gref-

ve SciiEFFERS förtjenster, jemförde efter den-

na måttftock. Huru mycken tillökning får ej

hans ära, då edert omdöme ftyrket* allmänhe-

tens. Hvar har man fett tillfammans ett Itörre

nit för andras väl, med ett mindre affeende på
lig fjelf; en Itörre kärlek för fin Konung, med
mindre drifFjädrar af ära och belöningar? Men
tör hända vanhedrar jag en ftor man, då jag

fager, avt han ej drefe af egennyttan. Sednare
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tider hn(vä fett införas och förramraclé feder

ftadgas den plägfeden, att, i brist af verkliga

dygder > berömma menniskor, fom ej ägt vissa

fel. Gréfve Scheffers minne förkastar den-

na låga konst» Kärleken för det goda, nit

för upplysning voro grundkänslor, djupt fastade

i hans fjal, första driifjädrarne till alla hans fö-

retaganden.

J kännen denna lära, mlne Herrar, fom
layare philofoplier fökt utbreda, till föga heder

för vår tid, fom förftör grundvalen till fedolä-

ran, vanhedrar dygden och förblandar henne

med lasteri, qviifver menniskokärleken, fårar vän-

Iknpen och dödar den fanna äran: med ett ord,

denna lära, fom i egenkärleken lägger grunden

till våra gerningan Men hon är ej gillad af Er,

denna inbillade vishet, fom aldrig' öfvertygar

förnuftet, men tvingar hjertat att rysa. Naturen

(känker ftundom ftora fjälar, till en oupplöslig

gåta för de fina tänkare, fom från aftagande fe-

der draga förhastade flutfatser om menniskohjer-

tats grundläggning; och en fådan fkänk vår Gréf-

ve SCIIEFFER.

Härftammande från förfäder, tom dels med
lärdom ochanfigter gagnat fitt tidehvarf, dels

beklädt de vigrigaste embeten, anfåg han fig

hafva ärft den dubbla förbindelfen att tjena fi-

na medborgare och att upplysa dem. På den

^ana han valt fåfom Statsman , fann han fnarj
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taddvändigheten att fe i verlden fiyad han förut

fett i böcker. Främinande nationers ftällning^

fkiltnaden i deras regeringsfätt; dessas verkan

på folkflagens fällhet; regeringars gemenfamina

eller Ttridande affigter, deras hvälfningar, antin^

gen af utvertes och våldfamma eller af inverte»

och tärande orfaker; ändteligen den kuiifkapen,

djupast af alla och grunden till de öfriga, att

känna tafenhiskor. Sådana voro föremålen af

Grefve Scn):FF£ns resor. I ett års tid fom ha ti

tillbragte vid tvenne af Tysklands förnämsta lä-

rofälen^ lärde han kanna detta folk^ hvars tide-

Ikiften, vacklande tänkefätt och oenighet få of-

ta fört fvenska hjeltar öfver hafvet, och nödgat

detti att köpa äran lor fina Konungars blod.

Han underfökte noga denna fammanfogning,

kanfke den konstigaste fom gifvits, af flera

i^geringsfätt, och af flera famhällen under ett

hufvud; grunderne till fordom uppväxta ftridig-

heter och en ftor del af fitt fäderneslands öden«

Dernäst befåg han denna andra Staten, hvilken

idögheten länge fatt till drottning öfver haf-

Ven, från dem hon inkräktat boningsrum för ett

rolk> fom uppoffrar fig åt handeln; af famnta

Drfak både mäktigt och fbrfvagadh Sedan det-

ta land> fom lättare fördrager enväldet än kon-
unga-makten, och der högmodet, ofta fvaghet
hos enlkilta, gör flyrkan hos nationen; och fist

detta folk, fom öfver den upplysta delen af verl-

den utbredt fitt välde, mera vidfträckt än Ro-
tnarne och forntidens eröfrare; ej öfver folkfla-

gens perfoner och egendom, men iom kanlka
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är fvårare, öfver deras tankefätt; icke med kri-

gens, men med fnillets, med fmakens och kon-

fternas vapen. Åierkommen till fitt rädernes-

land med kunikaper, ftadgade genom erfarenhet

och ftyrde af iinaken, blef han fnart ålagd att

i allmänna värf förnya de befök han förut gjort

främmande länder för fin enfkilra upplysning.

Om vi med minnet gå tillbaka till dessa tider^

då han antingen underftödde en nu länge fak-

nad och alltid vördad Hådsherre i en vigtig be-

(kickning till Franska Hofvet, eller ock med
tvenne andre af rikets första Män delte den ä-

ran, att tillbjuda en Prins af fvenska Konunga*
ftammen Sveriges krona; en förrättning, hvars

grannlagfenhet hedrar dem , den blitvit anför-

trodd, och hvars misslyckade utgång grundat

vår fällhet; Om vi fluteiigen följa honom» då

han fom lin Konungs och fitt fädernesl^ndii

ombud , «nfam föreftod de underhandlingar , i

hvilka han förut biträdt Grefve T ess in; (kola

vi öfverallt finna frukterne af rika infigter, af

detta flags erfarenhet, fom tiden ej (käuker ut-

an åt inillet; denna för ftatsmän få nödvändi*

ga (kicklighet att upptänka medel, med drift

och verkfamhet att nytija dem; denna gåfva att

ölvertyga, att med vältalighetens tillhjelp (kapa

fig (kal då de ej finnas i faken; att genom be-

hagliga feder tillvinna (ig finnen och fmyga fig

till hjertat, då man ej kan fegra på öfvertygelfen.

Det är ofta en olycklig nödvändighet för

dem fom dylika förrättningar blifvit anförtrodd
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de/ att de tillfällen, dä deras göromål varit mest

verkande för fäderneslandet, gömmas lör tack-

famhetens åfyn under hemligheten af de vigti-

ga värf de heklädt. Detta hände Grefve Sciief-

fer; hans fkicklighet var för erkänd, hans för-

tjenster för ftora, att ej bana honom vägen till

ännu ftörre.

Ämnen fom angå ftatsklokheten , lagftiftnin*

gen , allmänna hushållningen och flera dylika

värf, fom förnämligast kräfva regeringars om-
tanka , tillhöra kanfke ej detta rum. J fordrea

ej heller af min fvaghet, mine Herrar, att följa

Grefve Sch EF FER s fteg på denna lysande bana,

och grunderne till den rättvisa ära, fom han i

det vigtigaste af rikets embeten med flera bland

Eder delat. Tillåten mig dock att lyfta ett ö^

gonkast till verkfamheten af hans fjäl, inom dén
nya krets af pligter, dit han nii fördes.

Bland de egenfkaper hvilka mest utmärkte

hans finnelag, var denna häftiga känfla, fom
alltid utbröt vid föreftällningen af det goda och
det vackra, och den outtröttliga verkfamhet,

hvarmed han fördes till alla de ändamål fom
befrämja menniskors upplysning, medborgares^

nytta och den- allmänna ordningen. Långt
fkild från. dessa kalla finnen, fom nödgas med
förnuftet komma hjertat till hjelp, och med

^ flutfatser måste öfvertygas om det fom kan
kännas; fom alltid villrådige om medlen ,' lika

längfamme att fatta fina beflut, fom tröge att

vcrkftälla dem, ofta ledsna eller tröttna på vä-
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gen, emedan föremålen fväfva för' deras inbllt*

ning, ej fästa lig i deras hjerta.^ Olik dem, fä-

ger jag, var hos Grefve Scheffer åfynen eller

rättare känllan af det nyttiga, begäret till dess

verkftältande; ocli medlens val, merendels ver-*

kan af famma ögonblick; men fedan han lagt

grundftenen, (käiikte han ofta, åt efterkomman-

de den lättare äran att uppföra byggnaden; och

ftundom otålig öfver den längfamhet naturen

fjelf använder i fin gång, lémnade han ett på-

begyndt verk till tidens fullkomnande, och, fö-

retog (ig andra antingen ledande till famma än-

damål, eller till lika nödvändiga. Man bör fåle-

des ej undra om Grefve Scheffer, fom af er-

farenhet kände nyttiga inrättningar i främman-

de länder, nu ftälld på en höjd, från hvilken

han med ett ögonkast fåg fitt fäderneslands bris-

ter, och tillika både fin (kyldighet och fin för-

måga att afhjelpa dem , med det nit han ägde

lör det allmänna bästa, dertill uppgaf flera me-

del, än tider och omftändigheter tillåto utföras.

Undrom fnarare på dem , fora, obekymrade o»U

litt eget bästa, förtryta den outtröttliga möda
andre för deras väl använda.

Hos ett folk, fom l^nge gått på vägen till

fin välmakt, och der få förbättringar återftå att

göra, behöIVa de fom deltaga i ftyrelfen endast

underhålla den allmänna ordningen , ftundom
uppföka nya medel, fällan arbeta fpr nya ända-

mål. Der kan den, fom. öppnat någon ny ut-

ligt för fäderueslandet| ftrax fe dess verkan i
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fbrening med det hela, och fn^irt ge inrätt*

ningen den Fullkomlighet han hör äga. Men i

ett land, länge (kakadt af in- och utvertes oro-

ligheter, fom, endast betänkt på fitt beftånd och

fitt förfvar, ej fått rådrum att arbeta på fin för-

kofran, der finnes, dä lugnet efter oroliga tider

åter infaller, många ämnen på en gång för den

vises uppmärkfamhet, många oordningar att af*

hjelpa, mycket gammalt att förbättra, mycket
nytt att införa, Hufvudföremålen för ett folka

iallhet äro få , och kännas ufven af allmänna

hopen; medlen dertill äro många, höra upptän^

Icas af den vise, och fordra oftast att alla tillika

l^tas i rörelfe; men de affeenden, fom federme*

ra uppkomma af deras verkningar i förening

med hvafandt^a, äro oräkneliga, och höra till ti-

dens långiammare betraktande; och under det

den upplyste medborgaren, för hög att märka

afundens vantydningar, för ädel att tala till fitt

förfvar med annat än med gerningar, vill med
erfarenhetens fackla kasta några ftrålar i framti-

den på följderne, få arbetar agget heniUgen, ro-

par fördomen högt, qvider egennyttan ötVer fö-

regifna får, aftaga krafterne och åren förlöpa.

Detta är en fanning, mine Herrar, gammal fom
verlden, beftyrkt af alla tiders erfarenhet.

Men om vi fikuUe medgifva, att den lågan

fom upplifvar de ädlaste hjertan, lik den fom
tänder de ftörsta fnillen, ftundom kan förleda

^em öfver gränsoraa af målet; om det ook kun«

Digitized byGoogle



de anfes för elt fel att liafVa veht göra mer*
godt än tiderna medgifvit; få är ju Grefve

ScHEFFEHS ära nog ftor genom det man tillå-

tit honom göra, och de friikter af haps verkfam-

ma l)äl fom fäderneslandet njutit, redan till-

räcklige att helga hans ftoft åt en evig håg-

komst. De fyftemål han blott utmärkt, de an-,

ledningar han endast öppnat for det allmänna

bästa, böra inom borgerliga famhällets krets

förvärfva honom en ära, lik den fom inom vet*

tenlkapernas tillföll Baco, hvilken väl ej ut-

vecklade nya fanningar och upptäckter till den

ftillkomlighet fom varit möjlig, ejler fom deras

tillämpning i allmänna lefvernet kuuntirt fordra;

men likväl bar dristiga blickar på et villfamt

fält; der på omätliga afftånd drog fpåren titt

nya upptäckter, och i det mörker fom höljer

naturens hemligheter utletade deras gömflor

med en gissnings-förmåga, fom endast tillhör

£tora inillen.

Den ryktbare Genevaren , få känd af fina

vågfatser, har ibland andra äfven den, att men-

niskans högsta begär är hvilan, och att allt dess

bemödande famt äfven de häftigaste b^jelfer en-

dast äro medel till detta yttersta ändamål. Hatt

hade utan tvifv^l ej känt någon I]äl få eldig,

få litet fruktande för mödan, och få beftändigt

rörlig ända till dess lista ögonblick, fom den vi

beundrat hos Grelve Schefper. Kanske att

tnan ai denna outtrötteligai denna genom en lång
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ofning ökade och ofta med åren tilltagande

verkfamhet hos vissa fällfynta. menniskor, kun-

de hämta ett lika iå fannolikt bevis, fom de

flesta philolophien lemnar, på den för menni-

(koflägtet få tröstfulla fanning, att fjälen, detta

okända väseude, beftår af olika ämnen med
kroppen, hvars rörlighet alltid förminskas genom
nötning, och hvärs verkfamhet med åren afmat-

tas.

Men, mine Herrar, betraktom Grefve Schbf-

»ER i det vigtiga embete, fom förnämligast be-

visar allmänhetens förtroende för hans ftora e-

genfkaper, och hvars lyckliga utöfning, hedrad

och krönt med Fäderneslandets tackfamhet,

grundat ett folks fällhet, genom dess Konungs
upplysning och dygder.

Om detta embete, mine Herrar, blott till

Rn verkan bland enfkilta medborgare, i alla ti-

der blifyit anfedt för få värdigt regeringars om-

tanka;' huru mycket vigtigare Ikall det vara vid

thronen, der en perfons finnelag bereder mån-

ga milUoners öden; och der ej allenast dygder

eller laster hos regenten draga folkflagens feder

i fina fpår, utan ofta nycken af ett enda ögon-

blick beftämmer deras väl för flera hundrade år.

Det är fant, grunderne tiirallt ligga i en lyck-

lig födfel. Naturen, då hon varit gjunande,

kräfver ringa tillhjelp af konsten , då hon är

liård| låter fig ej tvingas. Men äfven då hoa
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gjort allt fom hon kunnat göra, huru mycket
beror ej på upfostrarens fkicklighet? Huru fvår

är ej deuna pligt, att ftrax ikläda fig en faders

Ikyldigheter och makt, innan hjeutat hunnit

Ikänka hans rättigheter; huru laggrann denna
nödvändiga blandning af myndighet och af vörd-

nad, af ftåndaktighet och af efterf;ifvenhet, af

ftränghet och af fromhet; hvilken (karpfinnighet

att föka de fördolda frön af fnart uppväxande
böjelfer, innan de visa fig fjelfva med en ftyr-

ka, fom ej då kan brytas; att dämpa eller öka
dem, att draga nytra af de farliga, att ftundom

fatta gränsor för de goda; att fammanbinda för

mycket häftiga med de fvagare, och genom den-

na förening bringa alla till den ftörsta möjeliga

yerkfamhet. Till allt detta, mine Herrar, och

inånga andra föremål fordrades en ledare, eldig

att fatta orfakerna, tålig att efliida verkningar-

ne, ikicklig att byta om medel och finnelag ef-

ter tillfällen; det fordrades en man, fom med
.mannaålderns erfarenhet förenade ungdomens

behag; med ett ord: det fordrades Grefve C i^ai*

Fredrik. Scheffer.

Värdet af hans möda under dessa vigtiga

göromål, fkall ej förminskas, fastän vi medgifva

att lyckan hade (känkt åt hans vård hjertan

b rinnande för det goda, fnillen förtjusade af det

vackra. Men då vi nu, under en ftor Konungs
fpira, för mycket öfverlemna oss till njutandet

af vår fällhet, fpr att föka alla källorna dertill*

då vi fe enigheten återftäUas, freden bibehållaS|
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nyttiga förbund flutas, lagens makt ftadgns, dess

grymheter förkastas; då vi fe Gudaläran hägnas,

friheten i Gudsdyrkan och i flcrifter införas, ljus

kringfpridas , vettenfkaper och vitterhet till gagn

användas, fvensk £kicklighet belönas, utländsk

inkallas; då vi fe allmänna hushållningen be-

främjas, åkerbruket uppmuntras, landet uppod-

las, bergverken upphjelpas; då vi fe folket för-

ökas, ftäder uppbyggas, flögderne utbredas, han-

deln utvidgas, myntet förbättras; då vi fe fäst-

ningar ftärkas, krigsmakten Öfvas, flottan förö-

kas: då vi fe allt detta, mine Herrar, få tank-

ern ibland äfven på Konungens uppfostrare, och

fallom, då vi fmaka frukterna, en tacksam blick

till dens minnei fom böjt grenarne, fom vårdat

ftammeu.

När detta ftora verk var bragt till ända,

trodde ej Grefve* Scheffer fig ännu vara be-

friad ifrån fina förbi ndelfer emot fäderneslandet.

Tvertom, fedan han genom glädjen öfver de
höga personers egenfkaper, hvilkas uppfostran

honom varit anförtrodd, anfåg fig rikeligen be-

talt för alla fina förbigångna tjenster, tyckte han
fig tillika hafva emottagit nya fkyldigheter i den
öfriga kretsen af fina embeten. J vanten ej af

mig, mine Herrar, och på detta rum, en mål-

ning af de tiders oroligheter och hvälfningar,

fom ftundom gjorde hans tjenst befvärlig , och
den bördan kanske tung, föm för många andra

Varit odräglig.
, Men jag kan ej hindra mig i-

iErån att betrakta, huru Uten rättvisa allmänhe-

Digitized byGoogle



—- 2X)5 —
ten gör åe$ssL och andra hennes fällhets Jpper-

fta tjenare; och hvad falskt begrepp hon /attar

om denna få kallade lycka.

Utan tvifvel är han värd afundr denna

JMan, nyss hedrad af fin Konungs nåd, lysande

af utvertes äret(=*cken> omgifven och följd af

präktiga fmickrare; men fe honom hemma i fitt

hus, följ honom Hll fitt arbetsrum: fe der (kyl-

digheten tyst och allyarfam öppna dörren; in-

billningen och nöjet fly; mödan och bekymret

fatta fig ned vid hans fida. Hör der fökandes

forl, och rop af dem fom klaga; hör tackfam-

hetens uttryck förqväfvas af nödens; fe fysslor-

na nöta hans krafter, fömnen fly hans Ögon*

lock: och döm om hans lycka.

Grefve Schbfi^biis medfödda verkfamhet

Ökade de.«sa affeenden. Hans flit kände ofta ej

fldllnaden af dagar och nätter. Tiden, denna

ftröm, få hastig då den flyr onyttig, få långfam

då den rätt användes, delades i oändeliga delar

genom mängden af hans göromål. Och huru

många af dessa göromål, mera mödofamma än

lysande, och fom ej underftöda ett vakande

fnille med hopp om ära eller beröm! Huru
mycket patriotiskt nit fordrades ej ätt uppoffra

fig åt tufende fmå men nödvändiga underfök-

ningar, fom aldrig komma för verldens ögon

och hvaraf nyttan kan vara ofäker. Då man ej

väntar lig tackfamhetens lön, huru mycken trös(
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beJiöfver man icke af fitt eget famvete ocli Aen

kivertes öfvertygeHen att vara nyttig. Han ha-

de denna tröst) Grefve Scheffer; ftyrkt der-

af, då medborgare hedrade hans förtjenster^ men
än mera, då de glömde dem. Ty om dygden,

betalt med menniskors erkänsla, är värd vår

dyrkan, huru mycket ftörre (kall hon ej fynas,

då hon kan Kiga: jag är min egen belöning.

Beklagansvärd är den, fom infkränker fina

Ikyldigheter inom kretsen af de tittlar och den

förelkrift, fom ett ftämpladt papper utftakar,

fom tror fig gjort nog emot konung och fäder-

nesland, när han på egennyttans våg lagt i jem-

yigt fitt nit för deras tjenst, med den vedergäll-

ning han årligen på vissa tider upphämtar.

Med olika tankefätt anfåg Grefve Schef-
FER för en lycka att, genom nedläggandet af

fitt Råds-Embete, fortfara i ftidern^slandets tjenst,

utan förph*gtelfer och utan belöning. Fägnad
icke af hviian, utan af friheten att välja mödor

på ett ftörre fält för fin verkfamhet.

Tankan, hvars ftyrka, mäktigare än alla

krafter i naturen, alltid verkfam, i fordna upp-

lysta tider förnämligast användes, utom vitter-

heten och de fria konsterna, på famhallens fty-

relfe och lagftiftningen : tyckes i fednare åldrar,

fedan ftatsklokbeten nått ftörre fullkomlighet

och regeringsfätten mera ftadga, hafva der fun-

nit en gräns för fitt lopp, och nu med mera if-
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er och framgång vända fig till vettenfkap^rnas

fält, der inga gränsor finnas. Samma ordning,

niine Herrar, finna vi hos Grefve Scheffers
l]äl. Sedan fäderneslandets fällhet , byggd och
ftadgad g«nom en händelfe, hvilken bland Sve-

riges öden är den ftörsta, nu hvilade i de hän-

der, fom genom hans vishet fått en del af fiil

ftyrka, kände han fitt nit för Fäderneslandets

väl tillfredsftäldt, och hans hjerta lemnade eti

del af lin verkfamhet åt hans fnille. Det var

då han i fynnerhet fpridde fina blickar tiU de

oräkneliga föremål, fom vitterhet, vettenlkaper

och konster omfatta. Det var dä deras idkare^

mera talrikt än förr, famlades kring hans fida,

der delade en oraforg, fom medborgerligheten

icke mer ,enfam kräfde, erhöllo ljus af hans fnil-

le, råd af hans vishet, och ftyrka af hans upp-

muntran: icke denna uppmuntran, fom, befläg-

tad med egennyttan och äregirigheten, länge

påkallad, trögt kommer; fom befordrar fnillen

,

af begär till beröm eller fruktan för tadel; fom

grundar fin ära pä andras låghet, nyttjar deTas

behof att förnedra dem, och ftraffar med fina

välgerningar; fom ändteligen, af fruktan för miss-

tag, oftast föker dem, hyilka, redan ägare af

allmänhetens bifall, antingen vunnit belöning,

eller af en förlåtlig ftolthet förakta den; nej,

mine Herrar, utan denna adla omforg, fom ej

för mycket låter känna afftåndet emellan den

fom ger och den fom får belöning; fom före-

kommer begäret och fpar blygfamheten; fon\
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endast drifven af kärlekea till det vackra , utan

åtrå till egen heder, utan fruktan lör möjlighet

ten att bedragas, uppföker ikickligheten eller

fnillet,ifjelfva dess frö, och ännu ofäker omfruk-

terne, utvecklar dess växt, vårdar och ftadgar

dess tilltagande och mognad-; hvars godhet föl-

jer förtjensten, fnarare likt en rättighet, än likt

en (känk,och fora, tillika dess välgörare och dess

vän, ger henne den fanna, den värdiga belö*»

ningen: en ftor Mans aktning*

Så böjd till fitt hjerta, fa upplyst till fitt för-

ftånd hade Grefve Schéfi-er förvarfvat en o*

förgängelig rätt till alla fnillens förundran,, vörd-

nad och kärlek. Skulle ock tanklösheten kasta

en fkugga på hans minne, för det att ibland

mängden af dem, fom framtränga fig vid hans

röst, funnits någre ovärdige hans åfyn; eller för

det hans uppmuntran ftundom fänkt fig till

fmärre förtjenster; få Ikolen dock J, mine Her-

rar, ej tilllkrifva honom orfaken till det, fom af

en jiödvändighet i naturen; ej anfe för ett fel^

det fom bör göra hans beröm»

Skulle väl åkermannen upphöra att få, för

det några korn förlorades emellan ftenarne, och
tistlar uppväxa ibland fäden; £kulle den välgö-

rande tilllluta fin hand för de fattiga , emedan
lättjan och liderligheten ftundom härma nöd-
torftens röst?

Dt
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De behöfva ingen upjjmuntran, dessa fäll-

fynta Ijälar, fom med en medfödd ftyrka bryta
tidernas hinder och afundens motftånd; fom fe-»

grande öfver folkflags fördomar och tankefätt,

tvinga fig till menniskors förundran: utan desse
fvagare, hvilka antingen misströsta om fin för-

måga, eller ej äga^ den. Han kräfver ej ftöd
denna ftam, fom på en fast grund tillväxt med
åren och ftadgat fig af ftorniarne; men väl
den fpäda plantan, upprunnen i fanden , utan fäs^

te och utan näring, hvars fall verkas af en vä-

derpust, hvars lif beror på en regndroppe.

Grefve Scheffers hjerta uppmuntrade och
h>elpte ännu oftare än hans fnille- Deraf har
händt, att förhastade omdömen anfett fom en
belöning för (kickligheten , det fom endast v«
en flcänk åt nödtorften. Hehga välgörande! dygd
hos de ädlaste fjälar, fom döljer dina ftorverk
för verlden, prisad af frivilliga tårar, ej af äre-

minnen &rifna för belöningar. Skulle jag med
uppräknandet af dina verk, fåra ditt blygfarama
öra, Ikulle jag befläcka din ära med ett fåfängt

beröm! Dessa egenlkaper, fom mera lysa än
värma, dessa präktiga Itorverk, fom förblinda ä-

regirigheten och tillvinna fig menniskors kalla

förundran, må de berömmas, de belönas med
floder, de befjungas af hjeltediktaren! Han äg-
de äfven dera, Grefve Scheffer; men han äg-
de andra, mer dyrbara för menskligheten , hvil-

kas minne kännes och bevaras i hjertat, då örat

ej hör låffången, då ögat ej fer äreftoden.

Sv. Akad. Handjl. 1786. 14
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Ej nog att han fjelf var den mest välgöran-

de bland fina medborgare ; huru månge andre

har man ej funnit uppväckas af hans efterdö-

men, förädlas genom hans täflan. Huru många
allmänna inrättningar till räddning och uppehäl-

le för nödlidande, dem/antingen f)ukdomar el-

ler fattigdom hotat med undergång, och dem å-

ren dels betagit ftyrkan att förja för Hg fjelfva,

dels ej ännu hunnit gifva den. Huru många fäll-

(kap, förenta vid hans röst, att med den ädlaste

täflan befordra dessa affigter. Ja, mine Herrar,

jag vågar laga det: om fvenska folket, hvars fin-

nen förr vunnit mera beröm för ftyrka än för

ömhet, i fednare tider blifvit få böjligt för mensk-
lighetens och medborgerlighetens dygder; om vi

nu vid alla olyckshändelfer, då antingen elden

iköflat våra fläder, eller hungern, ännu mer här-

jande , våra landlkap , fe allmänheten täfla att

med frivilliga gåfvor ej allenast bota men ofta-

öfverfkjuta den lidna fkadan; få är denna änd-

ring i en hel nations finnelag, till en flor del

verkan af Grefve Sgheffers röst och efterdö-

men. . Stor är utan tvifvel den , fom i ett land

Ikingrar okunnigheten och upprycker fördomar-

ne; men ännu ftörre den, fom tvingar vanor

och böjelfer, och (känker åt ett folks hjertan

nya dygder.

Kanfke är den fäll, hvilken medelmåttan

fatt lika långt från faran att missbruka rikedo-

mar, fom från nöjet att använda dem till andras

väl; ;nen fällare den, fom likt Grefve Schbf-
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3PER, 1 lyckan aldrig funnit hinder för fift hjer-

ta; fom vid flutet af banan fer fig tillbaka med
ett tillfredsftäldt finne, och finner på fin väg in-

gen olycklig otröstad, ingen nödlidande ohul-

pen> ofta let* fina fteg fuktade af erkänfamhe-

tens tårar, och ftundom, inéd icke mindre nöje,

någon välgerning, fom fallit på en otackfam.

En ftor Mans bortgång gör en tomhet i

famhället. Den fom fästat fig vid fitt flägte med
få många fäilkilta band af mensklighet, a,i med-
borgerlighet, af fnille och upplysning, kan ej på
en gång flitas från dem alla, utan att flere tu-

fende lida. Dock, om de efter hans död ännu
hvila i andra händer, är förlusten den famma,
men faknaden mindre känbar. Huru mycket

mer Ikulle Grefve Scheffer blifvit begråten i

en annan Hd, då den torftige i honom förlorat

fitt enda ftöd, fnillet fin förnämsta uppmuntran.

Belkyllom dem icke för ptackfamhet, om det

belkydd, fom dem lemnas af den första Medbor-

garen, minskat fmärfan vid en välgörares död;
om (kickligheten, om förtjensten, om fnillet, fas-

tade vid thronen, ej taga fitt hemvist vid Gref-

ve S CHEF FER s grah Nej, mine Herrar, fådant

var. hans eget hjerta , fådant hans nit för det

allmänna, att om ännu hans blickar Tänka fig

till vår jord, fkall han i en älskad Konung och
ett lyckligt folk föka fin enda belöning, och

Ijelf fkatta fig lycklig att med dessa villkor för-

glömmas.

Men han kan ej förglömmas, mine Herrar,
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hans hågkomst är äfven förvarad i ban^ rkrif-

ter, dessa bilder aF hans fnille och af bana

hjerta. Om någon kunde förgäta välgöraren,

då han ej rner känner behofven, om han kun-

de glömma botemedlen , då han ej mer känner

fåret och fvedan, iå kan intet öga hindra kän«*

flan af ljuset , utan att för evigt tillfiutas; och

fnillets ljus, mine Herrar, renare än fölens och

naturens, förgås ej med Htt ämne, men ftrålar

mera klart öfver dess aska«

Grefve Schbffer var ftälld på ett rum i

famhället, der man mindre betraktar myckenhe-

ten af fkrifter, än mängden och vigten af ftora

gerningar. Dock om antalet af arbeten ökar «n
författares ära, få hade Grefve Scheffer äfven

den, i vårt land. Men han hade mer, mine Her-

rar; han hade gifvit fina fkrifter denna dyrbara

invertes halt af ämnet, detta ädla yttre värde

af fkriffättet, fom aldrig antalet af lidor er-

fätten Han fkref för menniskoflägtet, han talte

till fitt fädernesland, om de närmaste ämnen
Jför deras väl, med en fann och ädel uppriktig-

het, lika fkild från den yra förmätenheten, fom
ej känner några gränser, och från den låga fruk-

tan, fom rädes att tolka nyttiga fanningar. Lika

långt ifrån att föka i tankan en vigt, fom ej

£nnes i faken, och att gifva uttrycket en finhet,

fom faknas i tankan^ var hans vältalighet alltid

en följd af hans ämne, och dess prydnader lik-

nade de blomster, fom blanda fig och bäst trif-

vas i fåden. Han ägde denna nätthet och ren-
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het i uttryck, alltid få mycket Tvärare, fom ett

fpråk är mera långt från fin fullkomlighet, och.

lika nödvändig hos lörfattaren, fom renheten i

ljud hos fångaren.

Kanfke kunde olika fkriffätt femföras med
ordningarne i bygguingskonsten* Det anftår ej

mig att då uttftaka ett rum för Grefve Schep-
TERS. Men man fynes i hans fkrifter hvarken

ftötas genom dessa obildade massor af tankar,

fom hota med fin tyngd och yfvas af en öfver-

flödig ftyrka; eller dessa fina och konstiga pryd-

nader, fom trötta ögat och förvilla uppmärklam-
heten. Hvem hade mera kärlek för fitt moders-

mål, mine Herrar, än Grefve Scheffer? Hvem
var mera nitisk för dess befriande från främ-

mande inblandningar? Hvem. fkref, hvem talte

mera rent? dock med den billiga frihet, fom
fvenska fpråkets brist, lika med alla nyare, i lia

ungdom krätde. Då hän, om det är tillåtit att

nyttja denna liknelfe, på ena fidan fåg huru

nödvändigt utlänningars inkallande är för flöi-

derne, handeln och upplysningen i ett land, fåg

han tillika huru litet det anftår en hjelte, att

ftrida med hjelptroppar, då han äger hemfödde
krigsmän.

Vi känna de Tal han hållit för allmänhe-

tens ögon, antingen i dessa Samfund, fom fnil-

let helgat dels åt fäderneslandets vitterhet och

häfder, dels åt naturens hemligheter; och fom

vörda gemenfamt med detta, fåfom fin förste
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Ledamot och ftöd, den Herren, kring hvars fteg

famfnndsdygderne, vettenfkaperne,. vitterheten

och konsterne länge famlats, för att begära hans

befkydd: ännu famlas, för att (känka lagrar åt

hans hjessa. Afvenfå hans Tal på dessa rum,
der han för fin Konungs åfyn och för fannin-

gens, bland famlade Riddare tecknat den af-

gångna förtjenstens minne och den tillkomnes

rättighet till belöning. Vi känna de (krifter han
okänd lemnat, dels för att upplysa embetsmän
om fäderneslandets fanna väl, och de ändringar

i Ityrelfen, fom ombytte tider, gammal erfaren-

het och ny upplysning fynäts kräfva; dels för

att bevara minnet af den förste bland Svea Ri-

kes Skalder; och andteligen dessa bref, mine

Herrar, fom Ikrifna på ett främmande fpråk, ä-

ro uppfyllda med Ivenska tankefätt ; der man fer

en mogen ålder prydd af ungdomens behag, och

ungdomen följd af ålderns vishet och ftyrka; der

man finner en mängd af de vigtigaste ämnen
afhandlade med den flcarpfinnighet och tillika

nätthet, fom (kriffättet egnar. J påminnen Eder,

mine Herrar, ibland annat, hans tankar om or-

fakerne till den Itridighet, fom visar fig i natu-

ren, emellan vanans verkan på menniskors fin-

nen, och deras tycke för ombyte. Tillåten mig
att underkasta eder dom en mening i detta äm-
ne, fom, vid betraktandet af Grefve Scheffers
förtjenster fynes fannolik. Den fkall ej anfes

främmande för mitt tal, emedan den kastar en
ny dag öfver ftällningen af hans fjäl.
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Då man på ena fidan betraktar hans hjer-

tas egenfkaper, hans beftändiga ömhet förmensk-

ligheten , hans outtröttliga välgörande, hans o-

ombytlighet i vänskapen , hans oryggliga nit för

det allmänna bästa, hans ofvikeliga kärlek för

fin Konung; med ett ord, hans dygd, fom ge-

nom en lång utöfning förvandlat lig till en va-

na ; och man på andra fidan fer hans fnille med
lätthet och flygtighet höja fig att öfverfe alla de

olika föremål, fora möta på vettenfkapernas och
inbillningens tält; ömsom det nyttiga, ömsom
blott det behagliga; ibland konsterne fom gag-

na, ibland konsterne fom blott pryda, än vid

häfdernas fackla, fe det förbigångna, än vid

flatsklokhetens det tillkommande; ftundom le-

kande, ftundom djupfinnigt, dela fin uppmärk*

famhet emellan dfem, fom med Voltairb fväf,

va bland dikterne, eller vistas hos fanning med
Locke; fom genomfara himlarne med Newtoit
och nerhämta åskan med Franklin; fom väga

luften med Pascal, upplösa elden medScHEE-
LE, eller ock med Linné m östra den lefvande

naturen. Då man fer, fager jag, fkiljaktighe-

ten af dessa ämnen ftundom för hans tankar^

ftundom blott för hans uppmuntran; tycker man
iig finna, åtminstone hos Grefve Scheffers
fjäl, vanans välde öfver hjertats , ombytlighe*

tens öfver fnillets och inbillningens föremål.

Grefve Scheffers dels tankar, dels ger-

ningar voro en vederläggning af Borgaren i Ge-
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neve. Hans nitfulla verkfamhet har, fom vi för-

ut anmärkt, lemnat ett bevis emot fatsen om
längtandet efter hvilan; hans välgörande hjerta

har vederlagt prisfkriften i Dijon och öfvertygat

oss att kärleken för vettenfkaper ej utefluter,

utan tvertom underftöder och ökar dygdens ut-

öfning; och fluteligen har han i tina bref, för vis

att ej (kilja (kadelighet ifrån missbruk , och nöd-

vändiga följder från tillfälliga händelfer, förfva-

rat Ikådeplatsens ofkyldiga nöjen, mot dén men-
niskohatande philofophens tillvitelfer. Men det

fom bör fynas oväntadt, af Grefve Scheffers
öma och känflofuUa hjerta, är att han bannlys-

te den ömaste af alla känslor, från Melpomenes

och Thalies tempel. Jag vågar ej förfvara den-

na fats emot kärleken, på detta rum, i denna
allmänna lammankomst, ej fåra en få mäktig fi-

ende, bland denna famling af åhörare, der han
kanfke finner fitt förfvar i få många ögon, titt

välde i få många hjertan. Men huru mycken
ftyrka fynes ej Grefre Scheffers dom erhålla

af ett fkådefpel, fom nu öppnar ett nytt tide-

hvarf på den Lyriska fkådeplatsen. Der den
högsta möjliga förtjusning erhållits, utan kärle-

kens tillhjelp; der hjeltar belönas af hjeltar, ut-

an biträde af fabelns gudar; der fannolikheten

bevaras och inga andra underverk förekomma

,

än de äran och kärleken för fäderneslandet

frambringa i ftora Ijälar; der ändteligen manliga

dygder och de mindre häftiga men mer höga

känflorna förfkönas genom en konst, fom län*
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ge anfetts helgad, antingen åt den lenare öm-
hetens eller de flitande plågornas uttryck.

Det är af häfdatecknare, det är af fkalder

i detta famfund, niine Herrar, fom fvenska Ko-
nungars ftorverk böra frambäras till elterverlden.

Eder har det tillhört att befkrifva denna Hjelte,

fom olycklig i början, men ftor i fin olycka,

fåg fäderneslandets förnedring, men aldrig lina

egna faror; fom, öfvergifven af landsmän, vän-

ner och flägt, men underftödd af fitt mod> vå-

gade fig med några hundrade män, emot en
konungs och en kejfares förenta ftyrka ; fom
nödgades eröfra fitt fädernesland, för att göra

dess fällhet; fom ryckte fitt folk från de ande-

ligas ok och dess egendom från deras händer;

den ftörsteKonung på fin tid, om den är ftörst,

fom gör fitt folk lyckligast. Det har varit eder

rätt, mine Herrar, att utbreda den Hjeltens lof,

fom, då han fått i arf fina förfäders tappörhet

och trenne krig för att utöfva den, genom en
vishet och ett fnille, fom tillhörde honom Ijelf,

med en infkränkt makt öfvervägde många mäk-
tigare fiender och länge ftyrde Europas öden;

fom bragte fvenska namnet till den höjd aF ä-

ra, det förut aldrig uppnått, och fkapade af fina

rådgifvare ftore män, af fina foldater hjeltar;

fom ändteligcn fjelf, lika ftor i rådkammaren

och på krigsbanan, förenade alla de färfkilta e-

genfkaper, fom hvar för fig kunna göra menni-

fkor odödliga. Eder, mine Herrar, har det eg-
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nat att befjunga den Hjelten, hvars ära är för

ftor att jemföras med antalet af hans dagar;

hvars dristiga och fegrande vapen förfkräckte

äfven dem de befkyddat, och fom fann naturen

lika undergifven för fina fteg, fom fienden för

fina fanor. Er lyckliga lott fkall det lluteligen

blilva, att helga eder röst genom en Konungs lof,

hvilken verlden ej ännu lett tvungen att vinna

fegrar, fom fkänker fitt folk en ny ära, öch fina

efterträdare en dag nya efterdöiiien, ftörre än

dera Han Ijelf emottagit.

ISy mine Herrar, dessa äro de odödliga ba-

nor, der allmänheten redan fett och framdMea

fkall fe Eder fprida fanningens ljus, vältalighe-

tens ftyrka, och fkaldekonstens omvexlande för-

tjusningar. Stundom lemna efterdömen^ ftundom

lärdomar; än hinna målet fjelfve, än dertill väg-

leda andra.

Kanfke fkall hon äfven finna, att under det

J bären fmakens fackla öfver vältalighetens och
fkaldekonstens olika vägar , ert fnille flundom

fkänker en vårdande blick åt denna konst, fom
i fitt urfprung äger med dem få mycken likhet,

fom ofta floder deras gång och befästar deras

välde öfver menniskors hjertan; fom med ljudens

konstiga blandning hänrycker finnet, och målar

för örat lika tydligt, fom ljuset för fynen. J,

vårdare och uppodlare af ett lands tungomål,

fkullen J förakta denna konst , fom fjelf är det
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allmännaste af alla fpråk, och på de öfrigas ö-

den och förändringar äger och måste äga få

mycket inflytande.

Språken, mine Herrar, och Mufiken, eller

att uttrycka mig ännu enklare, talet och fån-

gen, dessa barn af beflägtade mödrar: det förra

af behofveri, det fednare af känflorna, begge

framburne af ljudet till ett af våra finnen, IkuU

le de ej vara ilagt, ej äga verkan på hvarandra?

Talet, behofvens fpråk, målar för förftåndet,

med villkorliga tecken, olika för olika folkflag.

Känflornas fpråk, den enkla fången, talar med
uttryck, lika oföränderliga fom känflornas verk-

ningar, till hjertat, och verkar på hela menni-*

ftoflägtet. I deissa affeenden fkilda, erhåller,

genom deras förening, fången ljus af talet, ta-

let ilyrka af fången.

Alla tungomål äga ett flags fång. De ljud

fom vanliga uttalet innefattar, fastän de ej äro

varande fom tonernes, höjas och iankas med
fmå och ofta omärkeliga fteg. Men denna gång

är fkiljaktig öfver hela verlden, och torde of-

tast bero på de allmänna orfaker af luftfirek

och lefnadsfätt, fom utgöra fkillnaden emellan

folkflag. Då deremot fången i fättet att uttryc-

ka nöje eller forg, kärlek eller hat, glädje eller

förtviflan, vällust eller plågor, hos Svensken och

hos Chinesen är den famma till fin grundlägg-

ning, fastän hon genom folkens feder och fin-
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nelag kan iklädas mer eller mindre råhet, mer
eller mindre ftyrka. Om man vill med philofo-

phiens öga följa de fkiften fpråken undergått;

om det vore möjligt att uppföka och utftaka

orfakerne till alla dessa ftora men under ikri-

dandet omärkeliga förändringar, fkulle man kan-

fke finna tydeliga fpår af mufikens verkan. De
orfaker, fom göra ett fpråks uttal mer eller min-

dre gungande; fkulle ofta finnas i ett visst för-

hållande med mulikens tillllånd i ett land. Man
fkulle i ordens ftörre eller mindre fträlhet, ty-

deligen röja Verkan af denna konst^ fom for-

drar lenare ljud, och kanfke bidragit, äfven få

mycket fom dagliga bruket, att under tideris

längd förminfka de hårda Och föröka de Self-"

ljudande boklläfverne.

Ännu fäkrare, mine Herrar, fkulle vi i ford-

na tider finna dess nytta i utöfningen af välta-

ligheten. Dessa de gamles mästerllycken i ta-

lekonsten, h vilkas verkan vi mera beundra af

hiftorien, än begripa af deras läsning: desse fto-

re talare, fom efter behof uppretade eller ftilla-

de menigheter, förförde de vise och med en o-

öfvervinnelig llyrka, ofta tvertemot rättvisan och
emot fanningen, iläpade med fig känflan, öfver-

tygelfen och förnuftet: månne deras värde en-

dast beftod i tankarne, deras makt i bevisen!

Nej, mine Herrar, med en djup kännedom af

menniskans fjäl, vände de ofta dess krafter emot
hvarandra; känflan emot förnuftet, inbillningen

emot öfvertygelfen. Och di de^ under denna
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ftrid, bemäktigade fig hjertat och trSngde in ge-

nom flera finnen på en gång, kunde ej örats

väg af dem förglömmas. KänflaVi af denna hos

dem få kallade nummern, beftående i den mest
verkande ordning af ljud och af ord, den mest
grannlaga blandning af längre och kortare ftaf-

velfer, få mycket fvårare, fom den ej, likt Skal-

dekonstens, är ftadgad genom vissa lagar; des-

fa ftarkare höjningar och fänkningar, fora flkil-

ja konstens högre från folkets allmänna uttal

,

kunde ej ägas, utan af ett öra bildadt och öp*

pet for fångens rörelfer och behag* Huru forg-

fälHge Grekerne voro om detta fista flags (kön-

het, kan dömmas af deras tecken eller noter

fom, till antalet öfver 1600, nyttjades att fästa

ljudet för uttrycken både i bundit och obua-

dit tal.

Dessa fanna utrop af lldelferna, dessa o-

väntade fprång eller fall i rösten, dessa åskellag

af vrede eller förbittring, fordrade, om ej ett

philofophiskt begrepp, åtminstone en medfödd
känfla af Mufikens grunder.

Den äran torde dock tillhöra vår tid, att i

vissa delar häri hafva öfverträftat de gamle. Det
är nu först man fett öppnas denna präktiga

fkådebana, uppbyggd af fiiillet, fom ftapar (kön-

heterne, och af fmaken, fom fammanfogar deta

uran hvarandras fkada, der alla konster förena

fig att täfla om vår förundran, alla nöjen oni

vår förtjusning; och der fpråket genom Ikalde-
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konstens och fångens förening , med dubbel ftyr-

ka öppnar vägen till våra hjertan.

Svenska fpråket, mine Herrar, hade törhän-

da framför alla andra rättighet till en fådan

förädling. Det är ej fördomen för vårt moders-

mål, utan främmande kännares vittnesbörd, fom
tillägger oss denna heder. ' Men den är tillika

grundad i fpråkets natur. En ftadgad och o-

lyggelig vigt i ordens uttal gör tonernas gång

mera dristig och fäker; rena och öppna ljud

gifva dem ofta rum, att utgjuta fig med ftyrka,

och en lagom mängd af hårdare bokftäfver fät-

ta öfverallt gränsor, fom hindra dem att för-

blandas, och att öfverfvämma ftafvelferna, tillika

med meningen.

Sådan, mine Herrar, är den lätthet, fom
Lyriske författaren hos oss finner i §elfva fprå-

ket. Det ankommer på hans eget fnille, att

dels ftärka och föröka Hdelfernas vanliga ut-

tryck, dels uppfinna nya, men grundade i na-

turen; att ftundom ftörta fig, fom ftrömmen,

eller krossa fom ljungelden; ftundom, flytande

med ett lent behag, flinta öfver fjälen. Att vid

de tillfällen, då känflan tiger, förbinda den fån-

gen, fom ligger fördold i folkets allmänna ut-

tal, med nya behag, eller ny ftyrka; att då icke

ftiga eller falla emot fpråkets natur, väl höja

rösten, men ej förqväfva henne: ftödja menin-

gen, men ej betäcka d^n; att alltid måttlig pi
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-

prydnader, undfly missbruket, Ta väl af dessa

långlamma uthållningar, hvilka förftöra den häf-

tigare känflan, fom af dessa
.
arbetande lopp,

hvilka förftöra dem alla ; och fluteligen beftän-

digt vägledd af naturen; nogare följa Garrick

och Le Kain. än Gluck. och PicciNi.

Skulle eder omforg, mine Herrar, åkallad

af vigtigare ämnen , anfe en del af dessa för

irämmande, få Ikall åtminstone den Lyriske för-

fattaren här läras, att vörda vårt fpråk: att ej

genom veklighetens uttryck förftöra dess manli-

ga (könhet; ej fängsla dess ftyrka, hvarken i en

löjlig hastighet, eller i en fläpande takt; ej för-

ftöra eller rubba ordens och ftafvélfernes natur-

liga vigt, ej ikläda vårt uttal, hvarken Italiensk,

eller Tysk, eller Fransysk drägt, men tillåta

fvenskan att, nu fom förr, vara ett fpråk för

hjeltar.

Det "är i fynnerhet genom Er, min Herre,

hvilken en upplyst kännedom och en öm om-

forg för Snillets barn , lemnat den rättigheten

att ftyra deras lekar i Svenska Sång-gudinnor-

nas Tempel, det är genom Eder, fom allmänhe-

ten finner detta hopp ftadgadt. Och jag, fom

nu emottager fnillets belöning af famma hand,

fom förr, men med rättvisa, få ofta utdelat den

åt talangerne, fkall kanfke njuta den äran att,

då fäderneslandet ofta kallar Eder till vigtigare

värf,* ur fnillets och konsternas famn , blifva en

tolk af de lagar J här ftiftat; lycklig, att i mi-
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na pligter utom detta Samfund kunna visa mitt

XIit för någon del af dess ändamål; förnöjd med
den lott, mine Herrar, att fkild ifrån eder täflan

få inom en liten krets utfprida en del, af det

ljus J upptändt; lik ett af dessa barn, åt hvil-

kas fpädare händer fordom Presterne i ApoUos
tempel anförtrodde facklorna, under det de
^elfve framburo rika offer åt fniilets och fma-

kens Gud.

SVAB,
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SVAR,

pa Herr Glewbergs Tal^ af Akadcmiem
Direktör Friherre Gust. Mauritz Akmfbi«t^

Min Hehre!

V^m vi varit nog lycklige att få äga på det-

ta rum den dygdige, den vittre, den upplyste
'

Medborgaren, hvars ftäljle Ni i dag intager,

hade kanfke dess eldiga £jäl gifvit honom nya

krafter, etler åtminstone för en ftund beredt

glömskan af dess plågor. Med hvad glädje

fkulle han ej fett grundvalen läggas till det fprå-

kets fullkomlighet, på hvilkét han vid flera till-

fällen yttrat fig med få mycken fmak,. få myc-
ket behag? Hvad känfla (kulle ej rådt i hans
hjerta, då han fåg från thronen nya vedermälen

.

af nit för vettenCkaper, hägn för fnille och akt-

ning för ett fpråk, fom få ofta varit de ftörsta

hjeltars modersmål. Men ödet förnekade ho-

nom denna hugnad, och beflöt vår faknad; den
är uppriktig, och våra tårar blandas med alla

deras, foin fatta värde på vänfkap, ömhet och
medlidande, och föka, utom ligf^elfva, föremål

för fin omtanka. Grefve ScHErrBRs hela lef-

nad bar den rena dygdens öärapel, hans kärlek

för fäderneslandet, var oinlkränkt och fri från

alla främmande affigter; hans tillgifvenhet för

Konungen var icke allenast an naturlig följd af

Sv- AivAD. HjLNDt. 1786. i5
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dess fordiia embete, utan en böjelfe, i hans be-

grepp olkiljaktjg ifrån en god underfåte; hans

omforg för fina medborgare hade både fitt ur-

fprung och fin belöning i dess eget hjerta, och

om det ville ftundom föra honom för långt, var

det en följd af hans ädla och välmenande fin-

nelag. — Den plågfamma misstanken var bann-

lyst ur hans-^äl, och hela hans väsende vittnar

om dess renhet i uppfat, dess förtröstan på ä-

rans fegrande kraft. — Det ojäfaktigaste beröm

denne Herre njutit, har vid denna -Akademies

infl:iftelfe hörts, inom dessa murar, af Dens mun,

vänlkapen och erkänflan uppeldat, och hvars feg-

rande vältalighet icke tillåter någon niedtäflan.

•~ Ni har äfven, min Herre, på ett värdigt fatt

hedrat er Företrädares minne, Ni har fullbor-

dat hvad man förväntat af Eder, och Ni njuter

i dag belöning för fnille- foster *) man läst med
förtjusning, långt innan Ni öfvergaf det aflägsna

lärofäte, från hvilkei; Sånggudinnorna förde Er
till det tempel, hvarest deras dyrkan (kulle vin*

na genom er fmak och er omforg. -— De träg-

naste göromål hafva alltfedan upptagit er tid,

men icke förhindrat ert fnille, att genom flera

vittra arbeten **) lysa af både ftyrka och behag.

Vore det här passande att, fom vän och

<?) Tal på den 24 Januari 1778. Äminnelfe^-Tal öiVer

H. M. Enke - Drouningen.

*^f) Epilog till Operan Atis, på H. K. H. Kron*Prinsenj

Födelle-dag 1784. Ode till Svenska Folket 1786.

Sångftycke om morgonen den 19 Augusti 1786*
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ungdoms bekant

»
yttra mitt tänkerätt för Ecler>

min öfvertygelfe om er (kicklighet, och mitt för-

troende till edra goda egenfkaper, ikulle jag ic-

ke förgäta våra aflägsne landsmän, jag {kulle

teckna deras oföränderliga kärlek för Konungen^

deras medfödda böjelfe för vettenflkaper, deras

ftåndaktighet i beflut, och deras erkänfla för

den Monark, fom, från den ftund han fteg på
fina Fäders thron, ömmat för deras välgång,

förjt för landets uppkomst, och gifvit dem prof

af faderlig nåd och rättvisa»
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Ode öfver Gustaf Adolphs äntrade till regeringen, af

*NiLS Lorentz Sjöberg.

Ett Stycke ur Tåget öfver Balt, jemte tiUäggning*

Grefve £rik Dahlbergs Lefverne, af Carl Gustaf
Nordin.
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tJen 20 December i7t6 hade Svenska Akaäe^
mien offentlig Sammankomst på Stora Börs*

Salen ^ hvilken Konungen och Drottningen,

Krön- Prinsen^ Hertiginnan af Södermanland,

Jämt den KongL Prinsessan täcktes bevista i

dertill inrättade Icktare med galler.

Sammankomsten öppnades af Akademiens
Direktör, Herr Johan Henrik Kellgren,

fom följer:

lOvenska Akademien har varit förfamlad att i

Herrens Tempel fullgöra den första af denna

dagens pligter: den att, med biträde af den an-

deliga vältaligheten, helga minnet af den ftore

Konung, hvars födelfe-dag, lika kär för religio-

nen, fom för dygden, fpr medborgaren, fom
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för den vtttre, ännu kärare på en tid, då dess

dyrkade Ättling upplifvat hans dygder och fort-

plantat dem med hans namn/ är ikänkt detta

Samfund till en evärdelig högtid. Ett annat fö-

remål återftår oss att uppfylla, det är att på
detta offentliga famlingsrum utdela belöningar

från vår Belkyddares hand^ åt de Svenska För-

fattare, fom i vältalighet och (kaldekonst, det

förflutna året, lyckligast täflat om Akademien»

bifalL Men fom Konungen nådigst behagat Itad-.

ga den lag för Akademiens Sekreterare, att årli-

gen begynna denna Sammankomst med ett Tal

eller annan läsning, få .åligger honom först aU
denna fin pligt fullgöra.
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TAL •

AF

Akademiens Seklreterare,

NILS VON ROSENS T El N.

MiNE Herrar!

/\kademien /Irar i dag för första gången den

högtid y fom årligen förnyad, årligen (kall franb-

ftälla dess göromål och dess domar för en vör-

dad Allmänhet, hvars omdöme hon högaktar,

hvars bifall hon åftundan Hade valet blifvit as%

lemnadt, fkuUe utan tvifvel vår tackfamhet haf-

va önskat att få afmäta våra åralopp med den

dag, fom fett Akademien ftiftas» Vi hade der-

igenom beredt oss ett alltid efterlängtadt, ett

alltid lika förnöjande tillfälle, att frambära de

vördnads -offer vi äro vår Höge Stiftare (kyldige.

Men då åminnelsen af denna Akademis ftiftning

med få mycket annat blifvit öfverlemnad åt tack-

famma hjertans lifliga, ehiiru ftundom tysta kän-

flor, och åt historiens fena, men rättvisa och var-

aktiga tungomål, lär det åtminstone icke förne-

kas oss att yppa den erkänfla, vördnad och

medborgerliga fägnad, fom upplifva oss, dä vi

iinna vår tideräkning utftakad genom en af de
märkvärdigaste, en af de lyckligaste dagar i Fä-

derneslandets häfder: den på hvilken Gustaf
Adolph föddes. Om vi utan belkyllning af e-

genkärlek fl tro^ det en inrättning, ämilad att

Digitized byGoogle



värda ^Jet fpråk Svenskar, följakteligen många
hjeltar talat: att väcka (kalden och vältalaren

till dessa lijeltars lof : att underhålla Smaken för

det höga, det fanna, det (köna, det intagande,

det rörande: få vi, fager jäg, tro att en fådan

inrättning äger gemeufkap med Fäderneslandets

ära, hvad mera talande påminnelfe kunde väl

. lemnas oss, att intet ögonblick glönruna detta fto-

ra föremål, än Gustaf Adolphs namn, fom
ibland alla folk, i alla länder, i alla tider, un-

der alla (kiften af tänkefätt, Ckall bibehålla fitt

eget och fitt lands odödliga beröm? Ty hvem
har väl någonfin ägt flera och mera rättmätiga

anfpråk på odödligheten, än Gustaf Adolph?
Han är ftor ibland Konungar, efter han eniot-

tog ett rike, föndradt af tvedrägt, omringadt af

fiender, och lemnade det enigt, till fina gräns-

er utvidgadt, fruktadt af grannar, vördad t af

grannar, vördadt af hela Europa. Han är ftor

ibland Hjeltar, icke derföre att han , fom de van*

Jiga Hjeltar, föraktat faran, fegrat öfver motltånd,

ej fvigtat under fvårigheter, men för det haa

älskat och fkj-ddat rättvisan, för det medgången

ej minskat dess lörfigtighet, lyckan ej förmått

honom att glömma fig, begären ej öfverväldigat

dess §äl, och derföre att frukterne af des$ be-

drifter, varit ett folks upprättelfe, ett annat folks

befrielfe* Men han äger ännu en ära, den få

få konungar, få få menniskor med honom dela;

en ära, fom (kall vara, om ock tidernas afftånd

och' riksödens möjliga hvälfningar någonfin Ikul*
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le tillåta ett tillkommande flagte, att fom min-

dre märkvärdige^ anfe de händelfer, hvilka grund-

lagt Europas nuvarande ftällnirig: den äran
i
me-

nar jag, att vara uppfinnare, att haFva gifvit

krigskonsten ett nytt (kick, och till efterföljare

räkna alla de ftore anförare vår verldsdel feder-

mera framfödt. Behöfver jag tillägga, att mensk-

ligheten, fom ryser vid krigets blotta namn, ic-

ke upphäfver fin röst emot den hjeltens lof,

fom med fitt efterdöme lärde, att ilrån krigets

oundvikliga faror och förödelfe, åtminstone Ikil-.

ja den grymma medfart, fom bristfjnde menni-

(kokärlek och tygellös egen nytta tillfkapat.

Åtanken af dagen har fört mig till ett ämne,

vida öfver mina krafter. Jag lemnar det, men
med edert tillftånd, att derur ännu hämta an-

ledning till en önskan. Måtte fvenska fpråket

och fvenska vitterheten, under det hägn de nu
äga, med lika (kyndfam fart, fom fvenska krigs-

äran under Gustaf Adolph, uppnå deras höjd.

Denna önskan är ej förmäten, då vi ihågkom-
ma hvad framfteg fpråket redan gjort, hvad vår

vitterhet redan än Vi hafva fett vårt fpråk med
en ftyrka, värdig Grekeland och Rom, och kan-

(ke öfverträfFande alla nyare tungomål, tolka fri-

hetens dristiga, höga och förädlande tänkefätt.

Vi hafva hört det med vältalighotens oemotftånd-

liga kraft, borttaga fördomar, bibringa fannin*

gar, qväfva en känfla, v^cka en anna-ii, dämpa
agget, återkalla enigheten, värma, röra, hän-

rycka, och genom dessa omväxlande , men för»
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enade verkningar lemna qvar i Ijälen bifall och
öfvertygelfe. Vi äga (krifter, fom lysa af ord-

ning, ftyrka och djuphet i tankarna, renhet och
fanning i uttrycken, nätthet, välljud, p.rydlighet

och omvepcUng i (krifarten. Äfven äga vi dem

,

fom utjnärka fig g^nom den vigt och finnrika

korthet, hvari de nyare haft få fvårt att likna

de gamle. Det är värdt anmärkning, att de

författare, fom mest behagat allmänheten, äro

just de famme, fom minst behöft nyttja främman-

de ord. Vår (kaldekonst kunna vi, utan fördom,

fäga vara fligen till högre fullkomlighet, än hos

de flesta nationer vid den tid man hos dem bör-

jat vända omtankan till fpråkets upphjelpande.

Hjeltedikten , Odet, Scenen vittna redan att

Svenskan är hög, manlig, rörande, böjelig, väl-

ljudande; Philofophiska Ikaldeftycken , att den
är ftark, finnrik och klar. Man har i Atis och

Camilla (må djet tillåtas mig att nämna detta

mästerftycke, efter dess författare är död) igen-

känts kärlekens värma, eld och häftighet, kän-

flans fpråk, naturens prakt, och ikönhetens väl-

de.. I andra qväden har fpråket lent, lifligt, le-

kande, eldigt böjt fig till kärlekens och beha-

gens finare uttryck, till fliämtet och löjet. Sati-

ren har ej faknat fin udd. Sagan fin läckra (krif-

art, eller Fabeln rin behagliga enfald. Om nå-

gra vitterhets- grenar ännu af Svenskar äro oför-

fökte, och flera ej hunnit deras fullkomlighet,

få böra vi hoppas allt, då historien med alla ti-

ders erfarenhet öfvertygar, att fnillen vända fig

^it, der belöningar vänta dem.
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Det.äf icke, fåfom Samhälle, denna Aka»
demi kan lofva fig, att rikta vårt fpråk med de
mästerftycken , fom ännu faknas. Sådana arbe-

ten äro foster af ett enda fnilles eld och ftyrka»

Men om ibland dess medlemmar de finnas, hvil-

ka af naturen fått fnille för vitterhets -yrken,

hviika genom läsning och mennisko -kännedom
beredt fig en fäker fmak, och i medborgares
bifall funnit fin uppmuntran: hvad ny kraft bö-

ra de ej känna, då de tillika uppmanas af Den

,

i hvars händer Fäderneslandet hai' anförtrott

rättigheten att belöna? Om ock den äran att

nå det högsta målet, icke (kulle vara någon ibland

oss förbehållen, kunn^a vi likväl icke fela, då

vi förvänta, att de belöningar vi utdela, någon
gång torde väcka ett fnille, fom hinner dit vi

icke förmått lyfta oss: att de rum vi nu inne-

hafva och de förmåner fom åtfölja dem, kunna
blifva anledningar för ett fadant fnille, att ej

tröttna af bekymmerslöshet, ej nedtryckas af

förakt, ej uppgifvas af misströstan, ej ledsna vid

åfynen af mångas orättvisa. Man uppräknar de
fnillen, hvilka drifae af en böjelfe, den de ej

kunnat emotftå, upplifvade af egen kraft, förak-

tat och brutit alla hinderj men har man räknat

alla dem, fom fattigdom, glömska och bristande

uppmuntran nedqväft? Och hvilka behöfva väl

fnarare uppmuntras, än vitterhets -idkare? Hvar.

före arbeta de? aldrig för vinsten, om icke den,

fom ett ojemt utdelningsfätt gifvit detta namn,

möjligheten att lefva: icke för högheten, om
den ej kommer tillfälligtvis. För äran, fvarar
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man; mén af hvem (kola de vänta henne? är
det af famtiden, eller är det icke, förr än af ef-

terverlden? Om de fkola (körda henne medaa
*de lefva: huru dyrt köpes hon icke, hvad mot-
ftånd (kola de ej erfara, hvad vedervärdfgheter

(kola de ej tåla? De hafva att ftrida mot hög-

modet^ fom föraktar allt, utom fig: okunnighe-
ten, fom domäner hvad den icke förftår: emot
fördomen och fmåvettet, hvars rätta kännemär-
ke är att vara uteflutande: afunden, fom miss-

tyder: lättlinnigheten , fom uppoffrar allt åt nö-
jet att (kämta: mot deti fåfänge, fom nekar de-
ras nytta, och dermed vill öka antalet af fina
likar: emot den fysslolöse, fonv missunnar dem
att med honom dela dess enda urfäkt, att ej

Vara (kadlig: ändreh'gen emot den delen af men-
niskor i den högre kretsen, fom hafva anfpråk
att gifva ton, nien äro för veklige att känna,
för tankfpridde att öfverväga, innan de dömma,
för mycket tärde af ledsnad, att kunna blifva

roade; eller, i fall de blifva det, fnart åter af-

kynna den korta, men i deras finne betydliga

domen: ledfanit.
*

Jag afvänder gerna eder uppmärkfamhet i-

från en tafla, fom hos oss hädanefter ej bör fin-

na mycken hkhet. Den utfigt fom visar fig för
fvenska Vitterheten är behaglig, och våra ^öro-
mål vore angenäma, om de infkränktes inom
fkyldigheten, att efter, vår förmåga bidraga till

dess framfteg, att uppmuntra tillväxande, aii

efterföka och hedra mogna och fuUkomnadö
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fnillen. Ett annat fält är lemnadt till vår od-

ling, hyars törnen lätt Ikulle aflkracka hvart fnil*

le fig enfanit lemnadt: ett fält, fom allmänhe-

ten ej kan uppodla, efter den ej fkuUe kunna
åfämjas om odlingsfättet: ej en enda, efter haa
fkulle vara blotrftälld för egenkärlekens och för-

domarnas oräkneliga misstag. J märken, mine

Herrar, att jag vill tala om ftafningsfättet, om
fammanfättningens lagar, om ordens ihopfamlan-

de och förklarande: arbeten, hvilka blifvit Aka-

demien ålagda. Dé fvårigheter, fom åtfölja dessa

arbeten, behöfver jag icke uppräkna för Eder,

fom redan infett dem , för den upplyste allmän-

het, fom omgifver oss, b vilken är för billig, att

icke finna huru mycken tid fordras, innan de

kunna blifva öfvervundne och verket fullbordadt.

Men hvad jag, fom en gång fkall uppteckna

detta Samfunds öden och förrättningar, nu med
en fmickrande tillfredsftällelfe i förtid omnäm*
ner, är eder aktning och. nit för det allmänna,

eder affky för all Ijelftagen myndighet, eder fö-

refats, att grunda edra beflut på den nogaste

granskning, och deras verkftällande på upplys-*

ning och öfvertygelfe.

Om vi framdeles äro nog lycklige att åftad-

komma visshet i ftafningsfättet, gifva fäkra grun-

der och ordning åt fammanfättningen, meddela
det fvenska Allmänna, hvad det ännu faknar,

en fullftändig Ordbok: hafva vi väl då fullgjort

allt hvad af en Svensk Akademi bör förväntas?

Nej, mine Herrar, den äran vårt Samhälle äger,
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Ätt utmärkas genom famma namn, Tom utmärker
Nationen, ålägger oss Ikyldigheter, fom äro be-

ftändiga* Vi iiro pUgtige, att få mycket på oss

beror, bibehålla fpråkets fannfkyldiga art, fom,

lik det folk, hvilket takt detta fpråk, är man-
lig, ftark, hög, allvarfara. Vi äro fkyldige, att

fjelfve i våra fkrifter gifva efterdöme af vördnad
och aktning för Gudaläran, Regeringen, Natio-

nen, Sederne, att, få långt vår verkfamhet.och
inflytelfe kunna fträckas, förebygga det unga
fniilen icke öfverlemna fig åt frestelfen , att för

ett flygtigt namn af qvickhet, uppoffra religion,

blygfamhet, ärbarh^t och medborgerliga pligter»

Öfvertygad om eder kärlek för edra fkyl-

dighetet-, har jag omnämt dem. En återftår,

kanhända den fvåraste af alla, Smakens vård.

Hvad är Smak? livar äro dess domare? Ar det

allmänheten? men den kan ju förledas; om dea
aldrig kunnat blifva förlodd, jiade aldrig fmaken
kunnat falla. Är det författarne? men de kun-

na ju misstaga lig af egenkärlek, och deras misS'

tag hafva ej fällan förvillat andra. Är det ett

famhälle? livem har gifvit det eu rättighet, fom
ingen öfverhet äger? Är det en enfkilt? hvem
har gifvit honom denna förmåga? Smakens grun-

der äro icke dess mindre fäkre, och dess tem-

pel hvilar på tvenne hufvudpelare , Känflan

,

fom finner, utan att behöfva efterfinna, Förnuf-

tet fom granskar. Men, fager jag, känClan

och förnultet äro ofta ftridiga. N«j, vågar jag

fvara

,
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fvara , aldrig till den grad att de icke kunna
lörenas, om ej hos dem, fom hafva nog ftor in-

billning om lig ^elfva att fatta titt eget enfkilta

tycke framför det allmänrla vettet, eller titt eget

omdöme framför andras känflor. Hos olika folk-

flag kunna finnas olikheter i fmak, men alla upp-

lysta Nationer fammanltämma i det hufvudfak-

liga. En enlkilt, hvilken blott tagit titt eget lyn-

ne till grund, har kunnat ledsna vid Virgilius,

en annan finna Ovidius for lekande; en har

kunnat fördömma Boileau lör det han är kall,,

en annan Quinault för det han är vek; men
Hiängden af rätta kännare har läst och Ikall all-

tid läsa, har beundrat och (kall alltid beundra

både Eneiden och Metamorphoserna, både Böi-

LEAUS Skrifter och Quinaults Operor. Det
har händt, att Författare af elak fmak en tid

haft läsare, ja äfven fprtjusta beundrare, till ett

ej ringa antal, men efterverlden har dömt deras

arbeten till en beftändig glömfka, oph deras namn
äro blott kända genom deras granskares fegran-

de åtlöje. Tillåten mig, mine Herrar, att här-

vid göra en anmärkning, den tiden likväl icke

medgifver att i fin vidd framftälla. Viiterhetens

historia visar art den rå fmak, fom föregått de

vackra tidehvarfven , alltid blifvit af dén goda öf-

verväldigad, men då den goda fmaken varat nå-

gon tid , har en för/kämd börjat fmyga fig fram,

hvilken fmåningom tilltagit och llutligen blifvit

rådande. Vår vitterhet är ännu icke bringad

till den höjd-, hvarifrån, enligt alla mennisko-

Sv. Akad. Handl. 1736. 16
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yrkens vdniigä öde, fallet är att befrukta. Merl

äro vi derföre utan all fara? Vi kunna icke för

oss dölja, att de vackra vettenlkapernas odlan-

de hos oss senare tagit lin början, än hos vissa

nationer, livilka därigenom fått ett flags rättig-

het att tjena oss till efterdöme. Om nu hos en

del af dessa nationer, aftagandet vore börjadt:

om hos det folkflag, hvars arbeten varit beröm-

da för den renaste fmak, den meita prydlighet

och det mesta behag, om hos detta folkflag Ikrif^

fättet (kulle begynna att blifva konstladt, fvas-

fande, uppfyldt med efterfökta qvickheter och
grannlåter: om den nation, fom mest utmärkt

fig genom ftarka tankar och djuplinniga uttryck,

icke hos fina nuvarande vitterhets -idkäre (kulle

igenkänna den fordna manliga fmakea och til-

lika hafva den grämelfen att fe , det man i flera

land tror fig likna dess gode och berömde för-

fattare, då man härmar deras fel eller deras be-

fyiinerligheter: om hos en annan nation, fom
gjort naturen och känflorna till de förnämsta

föremåleti af fin vitterhet, författare fl^ulie gifvas,

hvilka icke utan (käl beflcyllas att hafva öfver-

drifvit fina målningar och fina uttryck : om allt

detta vore grundadt, förtjenade icke fådant vår

uppmärkfamhet, eller har ingen af dessa fmittor

ännu trängt fig till oss? Jag är ej nog förmä-

ten att afgöra, men frågar endast: Har man hos
oss alltid gjort (killnad emellan det man -jelf

känner, och de känflor man hos andra kan för-

vänta fig att uppväcka, emellan den mening
och uttydning man har iig ^'elf förbehållna, och
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åtiTi tom (öv läfiare blifvd möjliga ^ emettan fitt

«get och allmänhetens bifall? Har man aldrig

tagit toma och flösade titrop för känflornas tun*

gomålt aldrig oreda för bevis af fnille: otydlig*

het för djuplinnighet) fvulhiad för tankeftyrkaf

Har man alltid efterfinnat hvilka tillfatser hufvud*

tankan och hufvudkänilan kimn» tåla^ om dé

icke (kola höljas och förfvagas af de bi-ord och

uttryck, hvilka endast borde tjena> att fatta den

ena i ftarkare dag, att göra den andra lifligare?

Hvem (kall befvara dessa frågor? Vända vi oss

till vitterhets -idkare, få torde meningarne vara

delade* Men kalla vi till upplysning den konst >

fom med vitterheten, åtminstone (kaldekonsten|

har den närmaste likhet, få fvarar oss målaren >

Att det är tillåtit på duken dölja en del af tan«

kan, men aldrig att genom färgorna och en

falsk dag förvilla åfkådaren. Rådfråga vi natu-

ren, få fager hon» oss, att kängorna hafva eit

röst, fora väcker en motfvarande finnesrörelfe>

men fom fårar och misshagar, om den höjes öf*

ver måttan» Di^nfamma naturen fager oss, att

Alperna ej då väcka föruhdran , när molnen för*

taga deras åfkädande, men när ögat, fom vill

tiiRta dem, ej möter andra hinder, än deras e*

gen höjd* För oss gifves älven en utväg att af*

göra II ägan; icke att framfättn våra egna me*

ningar fåfom ojäfaktiga bellut, men att §elfve

vädja till de odödliga arbeten, hvilka, ftämpladö

med flera feklers, med olika folkflags och olikft
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tidehrarfs enftämmiga bifall, hafva rättighet, att

i alla tider tjena till mönster af Snille och Smak.

Direktören förkunnade derefter, ätt ibland fyra Skrif-

ter^ fom inkommit öfver det i Vältaligheten uppgifna äm-

ne^ Priset blifvit tilldömdt det Äreminne^ fom nu upplästes.

/;'-. -:-y_ !\^''. :^^-\

M
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ÄREMINNE
ÖFVER

RiksRadet
OCK

Fältmarskalken

LENNART TORSTENSON,
Grefvb till Outala.

Skrift, fom vunnit Stora Priset i Svenska

Akademien 1786*
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•• » 7 " " " O/n denna Hjeltens ära

"ISuropa häpen än kan ev^gC *viUne bära.

Svenska Friheten.
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Jtlwn lång och orättvis tystnad har afvändt Sved-

(kars minne från de Hjeltar, fom dels omgifvit,

dels följt Gustaf Adolph. Det fynes fom vi

hade fkytt deras namn *), då vi förlorat frukten

af deras fegrar; och att, likafom ^elfva minnet

af en förfvunnen lycka vore en ny forg, åtan-

ken af Fäderneslandets förra ära icke borde å*

terkallas, då vi endast fysslofatte oss att med
fplit, oenighet och förföljelfer fönderflita det^

Men dessa tider äro förfvundna; GustafAdolphs
namn, egnadt af fegern och dygden åt odödlig-

heten, har blifvit oss äfven få kärt, fom det va*

rit våra förfäder, och upplifvandet af dess lagar,

har upplifvat vördnaden för dess dygder.

Sånggudinnorna, helgade till Hjeltars ära,

iira nu för första gången den dag, fora för ett

'->) Det har varit en tid, då för farfkilta orfaker och affigter

man fökt beftrida Gustaf Adolph de ftora tjenster

han gjort Riket ; man har velat påftå, att dess ärefulla

regering har varit mera lysande än gagnande for Fa-^

ket, att den bidragit mera till Nationens ära än lycka.

Men om denne Itore Konung erfarit efter dess död
det öde, de fleste nu lefvande Konungar erfara under
deras lifstid, få har hans minne ock delat den tidens

parti-ifver; ty han har funnit äfven få häftiga förfäk-

tare fom motftåndare: Desse hafva vunnit till flut,

och nu fynes att hela Nationen fammanftämmer med
Europa i vördnad och förtjusning tor denne (tore Kon»
upg§ winnet
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hundrade nittio två år fedan^ fåg födas *) lör

Sverige en fader , för Tyskland en befriare.

En vördad Lärare **) tolkar i Herrens Tempel
efterverldens tackfamhet för den Gud, foni gaf

oss en lå Ilor, få god Konung; och då hans

namn af religionens väktare upphöjes, af Ikal-

dens röst fjunges ***), förgätes ej den Hjelten,

fom han Ijelt danade, fom bibehöll och fullbor-

dade dess verk. Vältaligheten bereder fig att

tolka Tors TEN SONS förtjenster, och ett Sam-
hälle, fom förenar rikets yppersta män, med ri-

kets yppersta fnillen, med ett ord. Svenska A-
kademien famlar fig att kröna den vältaligaste.

De förnämste medborgare, de Ckönaste, de vörd-

nadsvärdaste at det kön, fom få väl vet att vär-

dera flora gerningar, vänta det utllag, fom få

upplyste domare Ikoia utfärda. Hvem (kulle ej

darra vid ålynen af en få ypperlig lämling? Jag

vågar dock framträda, förundrad fjeU' öfver min
dristighet j men fom Svensk är jag oförfkräckt

och fom medborgare vill jag uppfylla den fkyl-

dighet, att frambära ett fastän Ivagt rökverk på

<^*) Enligt Svenska Akademiens Stadgar ar det Gustaf
Adolphs födelfe-dag, på bvilken dess allmänna Fest

årligen firas. Konung Gustaf Adolph föddes den

'"<0 Ärke-Biskopen Doktor Uno v. Troil, fom är för

i år af Svenska Akademien anmodad att hålla talet

lör Altaret.

*'--"0 Konung Gustaf Adolphs upphöjelfe på Thronen,
är det utfatia täfUngs - ämnet för Skaldekonsten.
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det altare, fom nu till Torstensons ära upp-

tändes. Ämnet upphöjer mig; jag talar om ea

Hjelte; hjertats fpråk är deri rätta vältaligheten.

Första Delen.

ClAR Ii IX regerade ännu. Sigismund, förfkjuten

ifrån fitt Fäderne rike, unäerftödd af det folk,

fom valt honom till Konung, fökte hämnas på
Sverige fin egen oförrätt, och på Carl det o-

fkyldiga blod, fom på Linköpings torg flutit.

Sveriges Adel, delad emellan kärleken för de*

ras Lära och tillgifvenheten för fin lagliga Kon-
ung, hatade Carl fom en tyrann, men fruktade

honom fom en flor man: ömmade Sigismunds
oförrätt, men anfåg honom ej mäktig att bära

Gustaf Erikssons Krona. Detta tänkefätt

ökade enlkilta olyckan, då det underhöll ded.

allmänna. Man fåg medborgare mot medborga-

re, frände mot frände, broder emot broder ftri-

da mot hvarandra, för den Konung, deras kär-

lek, deras erkänfla eller deras fruktan tvang dem
att följa; och alla bidraga till Rikets olycka.

Nästan ingen enfikilt flägt kunde räkna fig för-

enad. Om Anders Lennartsson till Forftena*),

firidde vid. Stångebro för Carl, fåg åter bro-

dern, Torsten Lennartsson, trogen Sigis-

mund, fig tvungen att öfvergifva fitt fädernes-

land, och' till fin moders vård, under fin flykt,

anförtro en enda lon, ett barn af elfva veckor.

*) Han anförde högra flygeln af Hertig Carls armé

vid Stångebro flag, och bidrog mycket genom fin tap-

perliet tiU fegern. Se v. Dal. Sv. R. H. Hl Tom. II B.
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O du trogne Svenske Riddersman! Om di-

na ögon kunnat läsa i framtidens bok! Om du
kunnat förefe, att denne fon, detta faderlösa

barn, IkuUe en gång blifva den Hjelten, fom
tyglade örnens högmod, och för hvars arm Sver-

ges fiender (kulle darra, få hade ditt hjerta va-

rit tröstadt, och nöjd med ditt öde, hade du ut-

an forg följt den väg din trohet dig förefkref,

Margareta Ekeblad, enka af en krigs *

ynan, fom uppoffrat och förlorat fitt lif *) emot

Rikets fiender, använde all fin omforg att hos

fin fonfon fortplanta det hjeltemod, fom var

ärftligt i Forftena- ätten.

Hela lifstidens öde ankommer ofta på de

första intryck, fom fjälen i j^arndomen erfar.

De ämnen , fom lifligast måla fig för ungdomens
Ögon, fästa dess uppmärkfamhet, uppelda dess

Inbillning, och föra dess åtrå att härma det,

hvaraf den är intagen. Torstenson, född i

ett tidehvarf, då utländskt och inbördes krig

fysslofatte allas finnen, kände en brinnande håg

att följa fin farfaders fotfpår, och genom krigs-

bragder göra fig namnkunnig.

Carl IX var död; flor konung, elak med-
borgare, ypperlig ftatsman; hård, fträng, tyran-

nisk, men mån om Rikets heder, dess Ijelfftän-

dighet; farlig medtäflare, ännu farligare under-

fåte: den ende af fina fyskon lik fin flora fader,

^) Lennart Torstewson tiJI Forftena, flagen i Kon.

Eriks krig emot de Danske.
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om ödet låtit honom födas till en krona , och
ikonat honom för att den med våldsverkan för-

värfva. Han hade lemnat fitt Rike i krig: emot
Polen, fom mera traktade att få Lifland, än att

aterfätta Sigismund på fin förlorade thron : e-

mot Dannemark, fom trodde tiden vara inne

att nyttja Sveriges invertes oenighet till fina gräns-

ers utvidgande: mot en del af Ryssland, fom,

förenadt med Sigismund, ville ftörta Sveriges

bundsförvandt, Wa.sih Schuski, från en thron,

den SiGisMUNDS fon hoppades, och på hvil-

ken en bedragare *) hade uppftigit; men fom ef-

ter SeHUS RIS fall fyntes ämnad till en Prins af

Vasa huset **). Inom Riket var allt i beftört-

xiing, i ofäkerhet: trenne Artförstar, men ingen

(åker thronföljare ***): främmande krigsfolk, o-

'^) Man antager i detta Tal för afgjordt, attDsMETRius
var en bedragare, fast nu i fednare tider åtfkillige

Ryske fkribenter fynas tro, att han verkli^n rar Iva^

Wasilow*tj&'s Son,

«») Hertig Carl Philip, vald vid Carl IX:s dödtiU

Storförste.

***) Hertig Johan af Östergötland, fåfom Konung Jo-

hans Son, f)mtes bafva den närmaste rätt till Kronan,

då likväl Gustaf Adolph, Carl IX;s äldste Son,

var genom IVorrköpings beflut anfedd fom Thronföl-

jare; men fast Carl IX var d^d på Nyköpings Slott

d. 5o Oktob. i6ii, blef ej Riksdagen i Gijstaf A^

DO.LPHS namn, men i Hertig Johans famt Enke-^

Drottningens utfkrifven, och vid Riksdagens öppnan*

de var det Hertig Johan fom förde ordet d. lo De*

cemb., famt gjordes i Enke-Drottningens namn Stan^

deme en föreftäUning, att de Ikulle yttra fig: Hvil*
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bähdigt och knorrande ^ uttömda kassor^ ^PP-
rörd menighet. Ingen förnäm ätt, fom ej förj-

de en fader, en man, en bror, en fon, uppof-

frad af Carls hämd. Calmar i Dannemarks
våld; Jönköping hotad af Danska härar; och

en 17 års Prins det enda hopp att upprätthålla

Riket. Men denne yngling är Gustaf Adolph!
Han fyntes, han uppfteg på thronen, och allt

tog ett annat fkick. Hans tapperhet emotilod fi-

enden; hans mildhet, hans dygder återvunna

medborgaren. Män glömde fnart bort Carl IX:s

Son, för att endast vörda och älska en ung
Prins, begåfvad med alla kroppens och fjälens

egenlkaper, danad att frälsa Riket; och fnart

famlades kring honom deras barn, fom mest li-

dit för SiGiSMUNDS fak, och hvilka nu blefvo

de tryggaste ftöd af Gustaf Adolphs thron^

ToRStENSOK, hvilken funnit i fin fasters hus

ett ftygd, fom döden honom i fin farmoders

beröfvat, brann af håg att följa den Konung,
hvars namn redan uppfyllde Sverige med förun-

ken af de trenne AriFörstaraa de ville erkänna för Kon-

ung; Carl IX:s Söner förpligtande fig, att, i fall va-

let folie på Herdg Johan, erkänna honom för Kon-
ung. (Se Hallenbergs Sv. Hist. Fortfättning i Cap.

i5 §. M.fkr.) Ändteligen gjorde Hertig Johan fin

formliga affägelfe på Kiksfalen d. 14 Decemb. 161 1,
och Gustaf Adolph erkändes både för Konung och

för myndig. Af allt detta fynes tydligast, atx den fkak-

ning, fom Carl IX gjort i Successions-Ordningen, ej

var rätt ftadgad vid dess död; men blef det först, dS

Gustav Adolph utropades för Konimg.
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dran. Riksrådet Boo Ribbing för honom till

Konungen, och han emottages af honom till

kammarfven. Att uppfödas i Gustaf Adolphs
hof , var att uppfödas i läger. Freden i Knäryd

hade (kilt Sverige ifrån en fiende; men Sigis-

mund lefde än, och Lifland var det fält, der

hjeltar (kulle uppammas.

Gustaf Adolph fikyndar till Rigas eröfring;

den unga Torstenson följer honom. Rigas

murar flormas, och Jan Baner fliger först på
muren; han fördrifver fienden, han tager till

fånga befälhafvaren; Riga eröfras, och Gustaf
Adolph på valplatsen, upphöjer Baner till öf-

verbefäL Detta var det iörsta krigsprof, fom
visade fig for Torstensons ögon; en hjeltes

feger, dess belöning, dess tapperhet, hvad upp-

muntrande fyn för den, fom brann af håg för

* äran! Ett ftilleftänd fätter fnart gränsor för dess

åtrå, att vid fin Konungs fida visa fig; men re-

dan hade Gustaf Adolph känt värdet af den
yngling han uppfostrade.

Nederländerne voro den tiden (kolan för

krigs -vettenfkapen. Ett folk llridde der emot
den mäktigaste Konung i Europa, att befria fig

ifrån ett ok, fom IJertigen af Albas grymhet

och Philip 11:5 tyranni velat pålägga dem: De
hade fitt mod, fin förtviflati, och Wilhelm af

Oranien, för att möta Spanska makten,, Perus

rikedomar och Österrikiska huset. Striden hade
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Vätat 1 60 år, och den hade danat ftom anfö-^

rare på båda fidor och en grundellg kunlkap^

Mauritz af Oranien (Wilhelms vRrdige fon),

underhöll det verk fadern börjat, och Si-iKola^

värdig att ftrida mot en få ftor krigsman > bibe*

höll en del af Nederländerna under Spaniens

välde,. Det var till denna (kola Gustaf Adolph
(kickade Toustenson med en del af Sveriges

unga adel. Gxistaf Horn, (redan känd i fven*

Ika härarna för en ftor anförare, hvilkens olyc-^

kor *) Torstenson (kulle en gång utplåna med
fegrar **) förde dessa unga riddersmän. Det var

under denne ftore mans uppfigt, och under

Maijritz och Fredrik Henriks af Oranien
'

befäl (de mest ryktbare krigshöfdingar på den
tiden), fom Torstenson i tvenne år ftridde.

.Men ftilleftåndet med Polen lider till (lut, och
Gustaf Adolph kallar tillbaka till fädernes-

landet dessa unga riddersmäUé TorstensoiI'

hade redan vid fin Konungs fida och under

Prinsen af Oranien visat, att han tradt ur bar-

naåren. Svärdet (en riddersmans värdigaste kän*

netecken) var ej den tiden anfedt fom en blott

prydnad: ungdomen (kulle förtjena ratten att

bära hederstecken, och då först anfågs den haf*

va (kilt lig vid barndomenj Gustaf Aöolpö

*) Bataljen af Nordlingen, hvarest Gvstav Horw blef

till fånga tagen af Romerska Konungen Ferdinand,
Arke-Hertig Leopold af Österrike och Piccolomini^

^'^) Andra bataljen af Leipzig, fom TorstenSön vanji

emot Leopold och Piccolomini.'
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gör ToRSTE^soN till varaktig *); ett fvard är ho-

nom af Konungens hand gifvitj Lif-fanan af Gar«

det är honom anförtrodd!

Wallhoffs fält! J kunnen bära vittne af Tor-
STENSONS tapperhet! Då fienden fördrifvén,

och foldaten kring Lif-fanan återfamlad, gaf Gtjs-

TAF Adolph fegern, och visade hvad Torsten-
son en gång flkidle blifva. Hans infigt, hans tap-

perhet föra honora fnart till öfverbefäl; då Si-

gismund, tröttad att fåfängt täfla om en kro-

na, fom Gustaf Adolphs dygder honora me-

ra beröfva, än Carl IX:s list och ftränghet, An-

tar ett ftilleftånd på fex år med en fiende, dea

han funnit oöfvervinnelig.

Torstenson vänder hem till fitt Hidernes-

land, och anländer knappt förrän Gustaf A-

j>OLPH anförtror honom artilleriets befäl. Ett

ftörre fält öppnar fig för Hjelten; ett fält, på
hvilket famtiden och efterverlden (kola fästa fi-

na ögon. Frågan är ej mer, hvem af Gusta»
Erikssons lonföner Ikola bära fvenska kro-

nan! det angår Europas öden! det angår Tysk-

lands frihet} och Evangeliska Lärans beftånd!

Andra Delen.
i*

Österrikiska Huset , ur Hapsburgiska bergen

utgångit, att uppftiga till den höjd af makt,

fom under Carl V: te redan hotade Ett-

^) På Gripsholms Slott 1624 d. zZ Oktob.

Digitized byGoogle



~ 256 —
ropa med bojor: deladt efter hans död, men
ännu förfärligt, hade genom Ferdinatcd II:s

upphöjelfe på kejserliga thronen fynts få ny ftyr-

ka; ty en ärelysten Prins gifver nytt lif åt re-

gements- kroppen, äfven då han, genom fin ä-

relystnad, fätter den i fara att förkrossas. Tysk-

lands Förstår darrade för dess tilltagsenhet. Re-

tade at dess högmod, uppeldade af religionen

till motftånd, voro alU beväpnade., men ej för-

ente. Böhmen hade gifvit första tecken till mot-

ftånd, och Fredrik af Pfalz, vald till konung,

öfvervunnen, bortdrifve^n ifrån fin nya thron,

hade fett fig beröfvas lina fäderne -länder, och
flyktig erfarit, att en olycklig konung är den o-

lyckligaste af menniskor. Dess fall hade ännu

mera ftärkt Ferdinands makt och ökat Tysk-

lands bojor. Dess förstår, bortjagade ur deras

länder, beröfvade deras ftäder, tvungne i deras

religion, utan Ikydd af lagarna, fom föraktades,

öfverträddes och förtrampades, hade ändteligea

fett fig bringas till den förtviflan, fom födes,

då hoppet om bättre tider anfes för omöjligt.

CuRiSTiAUf IV, den enda Konung fom dristat

fig antaga deras belkydd, hade fynts, -hade ftridt,

men, öfvervunnen och bortjagad, hade med mö-

da frälst fig genom en neslig fred undan Fer-

dinands vrede och hämd. Allt fyntes förloradt,

och Tysklands frihet fÖi* all tid fjettrad, då en

hjelte, fom Ferdinand hade förolämpat, kom
att hämna dess egen, dess religions, och Tysk-

lands oförrätt j och allt tog ett nytt anfeende.

Man
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Män fåg pi ena fidän FERDiJfAJfö, under-

ftödd af Urtgem , Böhmeti, Italien, katolska

Ligan, Spaniens makt^ nya Verldéns fkatteri

TiiiLY, Wallénstei^^, (ännu oöfvervundne)

och ftf So års fegi*af
; på den andra åter Protes-

tanterne, fom hade fin religion, fin förtviflan,

och Gufll-rAF AboLPHé

TonsfÉNSoK, fin Konungs lärling, öcK i

hvars händer deöS thordön *) är* anförtrodt, föl*

jer honom lik härarnas Gud. Demin, Frankfurt

Vid Öder, Landsberg; GreiiFenhageni triumflFält

fom voren första ämnen för dess fegrar, edra

kullramlade niurar, edra torn utan förfvar, bu--

ro förfkräckande vittnen om ftyrkan af hans vre-

d«: edra flyktande invånare fpridde ryktet af

hans namn kring Tyskland, och detta rykte,

fora injagade fÖrlkräckelfe ibland fienden, upp-

lifvade hopp att Ferdinand ej vore oöfvervin-»

nelig. Pommern, Mecklenburg underkasta fig

med glädje deras befriares belkydd*

GtjsfA? AöOLi-n framtågar^ Berlin öppnar

fina portar; Kurförsten, förundrad att 4 fin fvå-

ger finna en herre, men darrande ähnu för ör-

nens thordön, följer Gustaf, och lemnar fina

fästen i hans handen Sachfen, närmare Feh-'

DiNAKDs makt, är mera vankelmodigté Gusta*^

nalkas, fruktan förvandlas i hopp, och hoppet

«•) ToRSTfiÄsoÄ förde vid tyska Krigets början ofvert

befälet af artilleriets

Sv. Ä&AD. HA^nh. f^SGé åij
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fladgas igenom förening med hjelten. Ferdi-

nand, förtörnad att en götisk Prins dristar mä-
ta fin Ityrka med dess makt, fänder Tilly att

hämnas, att ftraffa, och att på en dag fluta kri-

get, Tysklands öde, och Gustafs ära: Tilly»

trettio års anföra^^e, trettio års fegervinnare, fom
aldrig rönt motftånd, och fom förtjent namn af

oöfyervinnelig»

Hvart hastar du, förmätne anförare? Du
hastar till ditt fall. Du Ikall på en dag förlora

frukten af fextio års möda. Lyckan, fom du fäst

vid dina fanor, (kall rycka fig ifrån dem; fegern

flyr dig; hon (kall förklara fig för den rättmäti-

ga tidan: hon har länge nog tjent makten och
orättvisan. En ling Prins, en ännu yngre anfö-

rare, äro beväpnade till ditt fall; fiunden är

kommen, lär att känna dina öfvermän.

Leipzig f du fåg för första gången fvenska

härarne fegervinnare, Gustafs mod, Finnarnes*)

tapperhet och Torstensons ära. Det var ej

förgäfvGs Gustaf Adolph hade anförtrott ho-

nom artilleriet; han visade på denna märke-

liga dag, att han var värd detta förtroende.

Gustaf fegrade, Tilly flydde, Tyskland upp-

lyfte hufvudet, (käkade fina fjettrar, och anfåg

fig redan befriadt. J (kolen ock blifva det, tap-

pre Germaner! men än återftår mycket att vågaj

^•^ Det var förnämligast den flygeln af fvenska Armén

^

fom beftod af finska krigsfolket^ hvilken bidrog till

fegern.
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frukten ^ ätt en för hastig förhoppning ej förkol*

nar eder åtrå att ihida; frukten att Kejsarens

list förleder er; bibehållen endragt, förtroende,

tilledra befriare* Eder olämja, édra farhågor *)

äro endast farliga. Ännu tvenne fegrar, och Ör-

nens ftyrka är lörfvunnen*

Gus-TAF framtågar, och ToftsTfiKsOI^ före-

bådar hans ankojn^t med Öäders eröfring*

JÉrfurt, Königshofen, WurzburgUnderkufvaö,

Rhen- och Leckftrömmensi liränder! högtnodigö

af edra fästen; j fån erfara eder Öfvervinnare*

Förgäfves aren j med torn och murar bekrönte J

de göra endast hans feger mer arefuU*

Torstenson finner vid Kréu^enach étt

oväntadt motflånd; ftormftégarrie aro fastade mot
murarna, och foldaten, uppmuntrad af fin an-

förare till ftorm, fer honom först liiga på muren*

De följa honom med en fördubblad ifver; meti

fnart råkad af en ften i hufvudet, förfvinner

hans ftyrka, men ej hans mod; han lyfter fin

arm att hämnas; fvardet nedfaller utan makt i

hans fötter darra, ftormftegen förfvinner ur han^

händer, och dånad ftörtas han ifrån murens

"'•') Gustaf Adolph, och efter hans dod, dess Genera*

Jer, hade mera möda och befvär af de tyska Förs t air-

nas afundfjuka och hemliga ftämplingar med Kejsaren^

än aU ftridn mot hela österrikiskai makten. Detta tan*

kefätt upptäcktes i fynnerhet Jtrax efter Gustaf ä*

tt oLPHs åodf och {edermera efter nördlingska tUget§

förhisf*
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höjd. Soldaten tror honom död; hämd och för-

tviflan fördubblar dess mod, Kreuzenach är in-

tagit, och TorstenSON, återkommen ifrån dö*

dens portar, fer fig för mycket hämnad. Gus-

taf Adoi^phs fegrande . vapen upplifva alla de

förstår, fom förtrampade, förföljde eller öfrer-

vundne af Ferdinand , fe lyckan öfvergifva

Kejsaren.

Ibland dessa den olyckligaste och' Ijelfva

npphofvet till kriget, Fredrik, Konung af Böh-

men, beröfvad fina arfländer genom en flagt-

ning, tror tiden nu vara inne att förjaga Maxi-

milian af Bayern ifrån dess hufvudftad, och att

hämna fitt fall. Gustaf Adolph beflutar att

föra kriget in i Bayern. Maximilian och Til-

ly hasta honom till mötes. En flod Ikiljer ba-

da härarna. Segern allena kan öppna en väg

deröfver. Leck! din hastande bölja blir äfven

få odödlig fom Granikens ftränder, och den hjel-

ten, fom (kall tygla dig, öfvergår ätven få myc-
ket i krigskonst, i förfigtighet, den macedoni-

fka konungen , fom han öfvergår honom i dygder.

ToRStÉi^sON, fom med artilleriet visar en
ny och för verlden okänd ftyrka, en eld beftän-

dig, långvarig, hastig, för ^ ifrån höjden af Leck-

ftrömmens ftränder, döden ibland fienderna

^

och i moln af rök höljer Gustafs hän Fien-

den förundrad, villrådig, hastar till motftånd»

och redan äro Finnarné öfv^rkomne. Jorden fy-
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nés höjas ofver dess yta, och på alla Gdor för-

vandlas till vallar fom betäcka nordens hjel-

tar. . Du blef :Self deröfver förundrad, tappre

Tilly! men ditt mod, din erfarenliet hade dyrt

falt fegern åt dina fiender, om ej ett ikott, ett

dödligt (kött flutat din ärefulla vandel med en

ärefuU död, och lemnat fegern 6ch Bayern i

Gustafs våld.

Maximilian, öfvervunnen, tvungen att öE-

vergifva fitt land, fina ftäder, flyr och ångrar

för fent fin hårdhet emot fitt blod och fin till-

gifvenhet för Tysklands våldsverkare. Gustaf
fegrande inför Fredrik i fin förföljares hufvud-

ftadj Miinchen darrar för Fredriks hämd, men.

tröstas af Gustafs ädelmod. Augsburg och

Nurnberg underkasta fig fegervinnaren. Men
Maximilian anropar Ferdinands beflkydd.

Ferdinand, fotii har att tacka honom för fin

första feger *), för en krona; Ferdinand, för

hvilkens (kull han nu af Fredrik förföljes, upp*

offrar för honpm fin rättmätiga vrede; han gör

mer, han tvingar fitt högmod och kallar Waj>
lensteins hjelp; Wallenstein, fom^anför-
(kjutit efter få många fegrar, Wallenstein,
fom glömt att han var underfåte och trotsat fin

herre. Ferdinand öfvervinner fig fjelf, att

^'*) Maximilian af Bayern hade vimnit den ftora fegern

vid Prag 1620 d. 8 Nov., fom ftörtade Fredrik: af

Pfalz itrån böhmiska thronen och befäste böhmiska

kronan på Ferdinand II;s hufvud, hvilken gjordd

MAXIMI1.1AN till Kurförste efter dea affatte Fred rii&.
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frälsa MAKiMji^iAif och hämnas p5 Gusta?
Apoi^ph; Tihhy är död; Wax-^enstpit^ är

den enda, fom kan återföra fegern^ och Wax.-
j,]5KSTEiN är nog ftor, nog högmodig attförlå-

fa fin kejsare, att förenas med fin fiende Max j^

1^1 LIAN *), för att återföra honom till fin huf-

vudftad, Deras begge härar förenade nalkas Nurn*

bergs murar, men måste vika, GusTAFAnoLPif
angriper deras eget läger, Den mest häftiga ftrid

börjar nu, och To^stenson i fpetsen af den

fvenska hären trotsar alla faror; han fynes öfver

aljt; man (kulle tro att det är hans första krigs-

prof, Maximii.iaiv, WAi^j^jiiNSTEiN äro ftrids-^

rnm värdige att ftrida mot honom; han föker

dem öfverallt, då omringad, färgad, blodig,

han tvingas att lemna fig i fiendens händer och
fången föras tiU Ingolftadt.

O blygd! O tider af barbari och våldsver*

kan! En fårad fånge,, en hjelte, tagen med vap-

jien i händerna, är anfedd fom en missdådare;

ett mörkt hvalf, en boning ämnad åt mördare,
är den, hvari Toi\stensoi^ inftänges; dess o-

funda luft, det gula vatten fom tär fig igenom

*) Denna underhandling med WALtEif^tein var få myc^
het kinkigare, fom Wallens te in var perfonligen
jCarlörstens af Bayern fiende, De öfverdrjfne förmå-,
per äro allmänt kunnige^ fom Wallenstein äskade
och undfick af Kejsaren, innan han ville återtaga be-
fälet: förmåner, fom ännu mer uppblåste dess högmod^
och fom förorfakad^ flutlige» des§ olycka.
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murarna, den fvafVelaktiga dimma*) hvaraf den
uppfylles, det mörker fom blandar dagen och

natten, äro hedrande vittnen af den (kräck din

ära injagat hos dina fiender; detta ohyggliga

rum gör deras fkam och din heder: Torsten-
son var frimodig; Wallenstein fjelf rodnar

för den medfart du erfar, han f)eli: (kall bidraga

att lösa dina bojor **'). Din Konung gråter ditt

ode. Ack, du får fnart fälla tårar öfver honom!

«Nio månader framfkrida, och Torstenson
ir.ed en hjeltes ftåndaktighet utftår Maximili-
ans nesliga hårdhet, Ändteligen öppnas portar-

ne /hans bojor aftagas, han är fri, han går.

En allmän glädje uppfyller ftaden, fröjde-

eldat äro upptända : klockornas klang kallar me-
nigheten i Herrens Tempel att loffjunga Honom,
all romerska kyrkans prakt användes att fira en

allmän fröjd. Torstenson, likafom ifrån dö-

dens boning återkallad, underrättar fig förun-

.drad om orfaken till få ftor glädje. — Ferdi-

NANDs, Roms fiende, är ej mer. Gustaf A~

DOLPH är flagen. — O min Konung! O hjelte!

*«') Detta fängelfe, fullt af fvafvelaktiga ångor, blef or-

faken till Grefve Torstbnsons fjuklighet, fom ändte*

ligen beröfvat dess fädernesland denna Hjelte i €»
ålder, lom bort lofva längre lif. Han var endast 48 år

när han dog. Se Berchs namnkunniga Herrar och Fru*

ar fid. 144 om dess perfonalier.

**) WAtLEKSTKi» betalte fjelf till Kurförsien ät Bayern

Torstensons ranfon, och utväxlade honom federme-

ra mot fin fvåger Grefven af Harach.
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O mitt fosterlands hjelte! Du ät e) mer! Hvar*

fqiris Hr jag ej qvar i mörkrets boning? hvarföre

fick jag etj der fluta min^. dagar? jag hade trott

jmitt fädernesland fegrande, min Konung lefva;

jag hade dött nöjd - r - Han är ej mer r - r Sve-

riges fiender, d^^rren! Så länge denna arm kan
bära ett fvärd , få länge detta blod rinner i mi^

na ådror, få egnar jag eder åt mw hämd, å?

döden
3^
åt undergång,

Han fager, och hastar ifrån en ort, hvare?t

pUt visar honom en förhatlig fröjd *). Oxe^-
ÄTjERNA, Gustafs förtrogne vän och upplyite

rådgifvare, hade upprätthållit allt efter Konan*

gens död. Det fyntes fom Gustafs ftora f]äl

fväfvade öfver fina bundsförvandter, och bibehöll

deras mod. Det var OxEiNfSTjERNA fom lossa^

de Toi^sTENsoNS bojor, men det var ej nog;

han kände hans kärlek för fin Kung; han före-i

fåg hans förtviflan efter dess död, och Oxen-t

^TjERNA ville lemna Tors.tenso?^ den värdi-r.

gaste tröst för en hjelte: den, att genom fegrar

hämnas på fienden. Torstenson, i fpetsen

af de troppar Riks-Canzleren tillfändt honom
,,

rycker öfver Leckftrömmen och anfaller Lands-

ber^. F^ dagar hafva förflutit fedan hans bojor

blifvrit lossade
jj

pch ^enderne finna med harm

*) Ingenting bevisar mera Gustaf Adolphs framgång
©ch den fkräcH dess ftora ^genfkaper injagq^o hos fi-

enderna, åxi den oanftändiga och öfyerdrifna glädje

katolska Li^ai^ yisade vid tid^in^en, af å^e^s död.
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och förundran, att Landsberg är intagit. Men
om hans bjertas ädelmod föraktat fängelfets grym-

het, kunde hans kropp ej emotftå få fvåra prof,

och forgen öfver Gustaf Adolphs död hade

fyllt mättet. Hans krafter gifva vika, och han

öfverlemnar till Gustaf Horn befälet. Han
måste föka ftillhet, för att återvinna en ftyrka,

fom han vill nyttja till fäderneslandets tjenst.

Haps forg för honom till den ort, der Gustaf
A,JyOI^v^s jordiska qvarlefvor ännu förvaras. Den
arm, fom fjettrat Österrikes ärelystnad, fom los^

fat Tysklands bojor, fom beikyddat dess frihet,

^r förftelnad: det hjerta, fom brunnit för äran,

fom ömmat för olycklige, fom med en få liflig

kärlek älskat fina underfåtare, är förkolnadt;

Gustaf Adoj^ph är ej mer dess odödliga

fjäl är uppftigen till dygdens boning; men dess

iiamn uppeldar ännu dess underfåtare till hämd,

Tysklands företar och ftänder till förfvar, och

dess andelösa kropp, omgifven af fegertecken,

af erkänfamma underfåtare och främlingar , föres

till fäderneslandet, ^tt der i Herrens Tempel
föryara§,

Torstenson hastar till Wolgast; han vill

^nnu en gång fe den Konung han älskat

,

den Hjelten fom varit hans fosterfar, hans läro-

mästare; han vill ikölja dess händer med fina

tårar, han vill njuta den fista trösten, att nal-^

kfis jordi3ka qvarlefvorne af den, hvars lif hai^.

!yUle återköpa med fitt. Han finner der Jan
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Baner, Maria Eleonora, Tysklands förnäm-

ste förstår, Sveriges ypperligaste adel: det är

med detta majeftätiska följe afhjeltar, af en öm
maka, af fegertecken, af beftörta underfåtare,

Gustaf Adolph återföres till fäderneslandet.

Torstenson igenkommer till Stockholm. De
ömma käiiflor, fom hjertat erfar, då, efter en
lång frånvara, återkommen till fitt fädernesland,

man finner fig omgifven af flägtingar, af vänner,

kan ej Torstens on erfara. Helt och hållen

öfverlemnad fin förg, upplifvar allt hvad fom
visar fig för hans ögon , minnet af den Hjelten

han faknar. Han återfer Stockholm; men hvad

(killnad ifrån den tid han lemnade denna Sveri-

ges hufvudftad? I ftället för en Konung, om-

gifven af hjeltar, af ett folk fom han förenat,

finner han ett förjande folk: rådsherrar, fam-

drägtige till Rikets upprätthållande, men bekym-

rade öfver de ftora värf dem äro anförtrodda:

och ändteligen pä thronen ett fpädt barn, fom
endast af fin o(kuld väntar fitt ftöd. Men detta

barn var Gustaf Adolphs Dotter. Han om-
famnar hennes fötter, han fvärjer henne, han

fvärjer ännu mera faderns minne en evig tro-

hetsed, och intagen af den renaste tillgifvenhet

för Christina, ölverlemnar han fig endast åt

fin forg och fitt vigtiga embetes förvaltning. Kär-

leken förenar fig fnart att lindra hans forg; en
vng (könhet, härftammad af en ätt, van att tyg-

la Sarmatens öfvermod, intager hans hjerta. Äk-
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tenCkapet helgar hans låga, och oupplösliga band

fästa honom med Beata Db la Gardie.

Tredje Delen.

IVfed Gustaf Adolphs död hade manliga li-

nien af Vasa huset utflocknat på fvenska thro-

jien. Christina, den ftore Gustafs Dotter,

enhälligt hyllad och erkänd för Konung, hade

med fin faders krona ärft dess fiender, och i-

bland dem, den lom var i verket minst farlig, men
hvars namn , hvars rättigheter fyntes kunna rub-

ba Chri$tii^as thron, få vida han med polska

kronan förenade dea äran att vara den enda

Gustaf Ehikssons manliga afkomma; ty hans

begge bröder *) voro döde för verlden. Ula-
piSLAus (SiGJSMUNDs fon) boren fvensk Kron-

prins, och ännu efter faderns olycka derföre

erkänd af Sverige, men endast genom dess fel

förlustig kronan, utan att honom fjelf något

kunde förebrås, var nu utkorad Konung af Po-

len på famma tid, fom det af Gustaf Adolph
fastftäldta ftilleftånd upphörde. Christinas för-

myndare, orygglige i deras tiUgifvenhet för Gus-
taf Adolphs blod, voro forgfällige att befästa

på hennes hufvud kronan och att bibehålla Tysk-

lands frihet, erbjuda Polen fred, och anbefalla

Jakob De la Gardie, hvars enda namn var

P) Johan Casimir var Kardinal, och Carl FfiRQXNAir»

yar Jefuit och Biskop,
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nog att injaga förflkräckelfe i polska härarna *),

fom med heder ftridt under trenne Konungar **)
,

och fom till den äran att hafva grånat under

lagrar, räknade den ännu högre,- att hafva en
Gustaf Adolph till fin lärling, nu lérana Chri-

stinas förmynäeifkap, för att vid, aftonen af fia

lefnad ännu ftrida för fin unga Drottning, och
begär fin nya flägting, den tappre Torsten-
agn ***), till följeslagare och underftöd för fin

ålder. Han nalkas Polens ftränder, och ryktet

af dess ankomst hastar ett nytt ftilleftånds af'

flutande *j*). Han lemnar fin här till Torsten-
son och återvänder till fitt fädernesland. Tor-^

STENS oN emottager af honom icke utan finnes-

rörelfe befälet: af Gustaf Adolphs läremäs-

tare hoppades han ännu mycket kunna lära;

''••) Grefv« Jakob De la Gardies fegrar emot Deme-
triernas parti och Pol^ckarna hade injagit en fådan

Ikräck ibland dessa folk(lag, att hans namn fattes i

litanian, hvarest det bibehållits i många år.

<m:-) Jakob De la Gardie hade blifvit uppfödd i Kon»

ung Johan III:s bof, och tjent i krigshären under

Konungarna Sigismduds, Carl IX:s och Gustaf
Adolphs regering. Han var Konung Johan III:s dot-»

terfon, genom dess naturliga dotter Lukrktia Gyl--

LENHJELM, ocli var uu fom Riksmarsk den andre af

Drottning Christinas förmyndare,

*'-^'') Beata De la Gardie var Riksmarskens broders^

Friherre Johan Pontusson De la Gardies doUer.

t) Sliljeftåndet emellan Sverige och Polen, afflutadt pS
36 år i Stumsdorf genom Frankrikes bemedling.
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men ftörre faror fordra hans närvara: Svenska
vapnens ära kallar honom till Tyskland. Baner
väntar honom ; hans blotta närvara kan återföra

lyckan till de fvenska härarna. Hvem kan emot^
ftå Baner och Torstbnson förenade? Städer,

fom i trohet vacklen; förstår, fom frukten Fe r-

x>iNANDS hämd: bundsförvandter, fom tron Sve-

riges lycka förfvunnen: fiender fotn förhäfven

eder öfver edra fegrar: otrogne vänner fom för-

råden edert fädernesland, edra befikyddare, fom
öfvergifvit dem för edra våldsverkare: lären hvad

tvenne ftore män kunna göra *). Torstenson
Ikyndar till Baners hjelp, och knappt är han

inkommen i Tyskland, förr än en feger förkun-

nar dess ankomst. Marasini, öfvervunnen vid

WoUin, frälsar fig med möda under Stargards

murar. Torstenson låter honom fly, öfverty-

gad att en förligtig krigsman bör ej låta fig för-

leda af hvad orfak, huru lysande den ock må
vara, från målet dit han går. Torstenson has-

tar till Baner, och de förena fin ftyrka vid

Malchin **). Här ftannar min röst. Jag känner

'•»^) Nördlingska flaget famt freden i Prag, genom hvil-

ken Kurförstarne af Saxen och Brandenburg, med aa-

dra förstår öfvergåfvo Sverige , hade förändrat Sveriges

lycka och gjort dess makt i Tyskland vacklande, till

dess Baners och Torstensons fegrar famt traktaten

afflutad af Riks-Canzleren med Frankrike i Campienno
gaf nytt lif åt fakema.

ft*) Man har följt, vid alla dessa Toastknsons bedrif-

ter, Canzli-Rådet Bsrch i dess Lefverne af namnkim*

Oiga freAåka jnäz;.
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nu vidden af det ämne jag företagit mig. Hvart

jag kastar Ögonen på de märkliga händelfer

häfdatecknare förvarat , finner jag fvårighe-

ten att dem rätt utföra; att ej trötta med upp*

räknandet af få många fegrar, att nämna, att

rätt välja de yppersta, att ej glömma dem, fom#

utan att ådraga märkeliga följder, dock äro märk-

liga genom anförarnes fnille, Hvad mönster! Hvil-

ken (kola förftridsmän! Baner och Torstensojt
ftrida ihop! Sveriges lycka, nyss vacklande i

Tyskland, är redan återftälld, fegern återkom-

men, fienden flyr öfverallt* Här fattas mig ord

att belkrifva få åt/killiga fegrar, få många eröf-

ringar, dels då ToRSTEisrsoK på Witftocks fält

under Baners befäl med fvenska förtropparna

bereder Baner en fullkomlig feger, och vid

Chemnitz bidrager att förfkingra fienden: eller

då Torstenson allena förfvarar Salftrömmens

ftränder, gör dem till en gräns emot en öfver*

lägsen fiendes anfall, och under Baners från-

varo lemnar denna hjelte tid att famla fina fin-

nen, hvilka forgert öfver en kär makas död ha-

de förkrossat; eller då, förkastande fmickretfi

och tvedrägtens falska röst, uppfylld af nit för

fäderneslandet, han bibehöll den förtroligaste

vän/kap med Baner, ty begge voro värdige

Jivarann,' begge voro utan afundljuka, utan an-

nan ärelystnad, än att bäst tjena Riket: ftora

mäns rätta kännetecken- Så vigtiga omforger,

få mycken möda hafva medtagit dess krafter:

Torstensons kroppsftyrka liknar ej dess mod;
han tvingas till hvila; honom tillätes att åter*
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komma till fäderneslandet, han kallas till den
högsta Rikets värdighet, han intager fitt fäte i

Rådet.

Men fnart kallas han till fvårare värf. Ba-

ner är ej mer; Baner är bortryckt då hans lif

var nödigast, och Sveriges makt hotas å nyo
med fall. Baners armé är utan anförare. O-
enighet, egennytta, Ijelfsvåld bemästra lig alla

finnen, och alla vilja taga befälet; fienderne

glädja fig ofver den oenighet, fom röjer fig i

fvenska och franska förenade härarna, och de
vänta redan att fkörda famma förmåner, fom ef-

ter nördlingska flaget.

J fröjdens fÖr hastigt, Sveriges fiender! Ert

hopp bedrager eder. Gustaf har uppammat
mer än en hjelte; j hafven förlorat edre anfö-

rare; Tilly är död på ärans bana, A^allen-
stein, uppoffrad af edra mördares händer, har

ej lemnat någon efterträdare: Men Gustaf A-

DOLPHS död har blifyit hämnad af Weimar,
af Horn, af Baner, af Oxenstierna; De
bafva bibehållit fegern och lyckan; Weimar
och Horn, flagne på Nördlingens fält, hafva

förgäfves visat er möjligheten att fegra: Oxen-
STjERNAS ftåndaktighet. Baners mod hafva

allt återftällt. Baner är död; men Sverige, lik

den jord, fom fabeln föreftäller framalstra krigs-

män, har redan en annan hjelte tillreds att ta-

ga BxNjEUs ftälle. Torstenson lefver, och hä-
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rårnas fplra är anförtrodd i dess fegråtide hän-
der *).

Torstenson går att uppfylla fitt värf Förgäf-

ves äro hans krafter afmattade, förgäfves Ingol-

ftadts fängelfe och ännu mera Gustaf Adolphs
död har lemnat ett intryck, fom dess kropp ej

kunnat emotftå. Det angår att uppfylla iinalkyl-

digheter; Sverige åftundar dess tjenst: allt är

uppoliradt for fäderneslandet

Hart anländer*, hans närvara återftäller ord-

'ning, hans förfigtighet bemedlar enighet emellan

anförarne; redan tillreder han fiendens falL Men
hans krafter äro ej återftällda, de fjettra hans
mod, och hindra hans företaganden 1 trenne må-
nader förloras för Tousi-énsons ära, men ej

för Sveriges tjeast **)* Fienden tror honom än-

nu i dödens armar, och redan är han i Sclile-

flen; Stora Glogau är belägradt och efter tre

dagar intagit* Fienden, förtörnad att fe fig af

Torstenson bedragen, famlar fig och rycker
hastigt emot honom; det ar åt Albrecht af

Lauenburg fom dess hämd anförtros* Torstenson
har

»"«) ToRSTBNSON blef gjord tiU Fält*Marfkölk den Si
Aug. 164 1.

--) Under det ToRsTEirsoif hindrades i tre månader
genom podager, fysslofatte han fig att negociera med
tyska förstame (fom ingått i pragiska freden), få att,

fast han ej kunde göra någon rörelfe med ttTméUf
hUi ej tiden fruktlöst aoväad.
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går honom till mötes; han har mer än en or-

fak att ftrida med^ ifver mot denna Prins *).

Sweidnitz murar blifva vittnen af hans fegen

Fienden nedergjord och fördrifven lemnar åt

fegervinnareii valplatsen, och fin anförare Her-

tig ALBRBcttT af Lauenburg fången och fårad:

Han dör i Svenska lägret af ärofulla ftygnj

han dör på hjeltars vis . * . . han fom . . • •

frånyändom våra ögon . * , , jag ryser vid hans

namn .... O min Konung! O du ftore Gus-
taf! vi hafva förlorat dig . - . . och påhvad
fatt?

Nyss, Olmutz, Eylenberg, Neuftadt, Opel-

lan falla i fegervinnarens händer; han går till

Lausnitz, han vill hämna Pragiska freden och
Kurförstens affällighet* Kurförsten förfkräckt,

kallar Leopold och PiccoIiOMini till fin

hjelp. Leopold och Piccolomini, högmo-.

dige af Nördlingens feger, tro fig vara alla

fvenska anförares öfvermän.

Men Torstenson på Leipzigs fält ham-
nar Nördlingens förlust; du ftridde der för

*) Denne Hertig Frawtz Albrecht af Saxen Lauen-
burg är anfedd nästan allmänt för Gustaf Adolphs
baneman. Uppfödd i Sverige med Konungen, var han
fjelfannan med Gustaf Adolph^ då han ftupade, och
genast efter denna olycka öfvergick han till Österrikiska

fidan, tog der tjenst, och ändrade religion. Han var

nu Fältmarfkalk, då han dödligen fårad föll i Tor-
stens o NS händer.

Sv. Aklad. Hjlndii. 1786. 18
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första gängen, du ftridde der, du ädelmodige

Carl Gustaf, du förde öfver allt Torsten-

sons bud *), du fåg honom der fegra på fam-

ma fält, der han först fett, för Tysklands fri-

het, Gustaf Adolph fegervinnare. Leipzig

är intagit; Leopold flyr till Böhmen; Tor-

stenson följer honom, Gallas betäcker Leo-

polds förfldngrade här, Torstenson och

Gallas visa här prof af alla krigskonstens

utvägar, dess marscher, dess mest lärda och

konstiga rörelfer, och, utan att kunna komma

till ftrids, uppehålla de fig i lika förmåner.

Men på en gång faknar fienden Torstenson;

ovanliga rörelfer, marscher, hvilkas orfak ingen

kan förutfe, fatte hela Tyskland i förfkräckel-

fe; hvar ftad tror Torstenson för fina mu-

rar: ingen vet hvar detta moln, fom hotar

med thordön, (kaU ftanna, då ryktet af dess fe-

ger upptäcker denna hemlighet. Han är mästa-

re i Hollftein och Jutland; Christianpreis är in-

tagit, de Danske flagne vid Colding; ftaden er-

öfrad, och danska hären, flyktig till Fyn, lemnar

hela landet i Torstensons våld. Det gamla

agg , fom allt fedan Calmare unionen , ikilt Sve-

rige och Dannemark hade på nytt uppväckts.

Ett krig hade utblossat, och Torstenson, åt

hvilken Sveriges hämd anförtroddes, hade lik

åskan följt blixten, och uppfyllt allt med (kräck

*) Deua flag hölls på flauen vid Breitenfeld den a6

Oktober i6\2, och kallas gemenligen den andra batal*

3en af Leipzig, eller bataljen af Breitenfeld. Konung

Carl Gustaf tjente der fom FäUmarlkalkeös Adjutant.
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och fasa^ GALiiASy fom förlorat fin fiende ur
ögonfigte, underrättad igenom ryktet af dess

fégrar hvar han är^ Ikyndar fig att föka honom.
Han tror nu tiden vara inne att inneftänga ho-

nom emellan Tyskland och Dannemark. Tor-
stenson lik ett ungt lejon, vänder fig till den
farligaste fienden, lemnar Helmolö Wrangbi.
i Jutland att fullfölja fin feger, och går Qelf

mot Gallas, tvingar honom att kasta fig in

i Magdeburg, håller honom der infperrad, hin-

ner Saxarne vid Guterbock, ftrider, fegran

Gallas anfer fig lycklig att kunna fly, men
Torstens ON följer honom i Böhmen. Ferdi-
nand är i Prag, och har famlat all fin flyrka;

Hatzfeldt, Götts, de förnämste anförare

äro tillreds. Torstenson väntar dem icke;

han går dem till mötes, och Jankovitz fält blir

ett nytt vittne till en feger, fom allena hade
gjort honom odödlig. En af anförarne fl:upar,

den andre faller i hans händer *); Kejfarenflyr,

och Torstenson fullföljer fin fegrande fart

ända till Wiens portar. Men der flanna hans

fegrar: det fyntes fom naturen famlat hos ho-

nom den fista ftyrkan, att låta honom föra fina

baner till Kejsarens hufvudftad: och att trött,

hon der velat visa honom målet för hans äre-

fulla lopp. Tvungen af ohlöjligheten, att mera
kunna föra befälet, begär han enträget fin ef-

^) Fältmarfkalk HATZFELDf , fem andra Generaler, 400a

man, 70 fanor och ftandarer, famt 26 ftycken blefvo

tagne vid denna llagtning, fom ftod vid Jankoviu den
a^ Juni 1645.
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terträdare; han fruktar att förlora fin ära fedan

han förlorat fin kroppsfl:yrka^ han fruktar äniiu

mer att våga rikets lycka: Christina famtyc*

ker på det mest hedrande fatt till dess begäran J

han öfverlemnar till Carl Gtjst. Wrakgel*)
fin krigsmakt, och återvänder till det fädernes-

land han i få många år gjort fegrande.

Freden följer fnart hans hemkomst. En
fred, fom gaf åt Tyskland lagar, frihet, fäker-

het; fom befeglade Gustaf Adolphs verk:

fom utvidgade Sveriges gränsor, och fom Ilad-

fäste den jemvigt i Europa, hvilken Österri*

kiska husets makt och ärelystnad velat ftöra.

Sverige återftäldt i fred efter ett få långt

krig, fåg lin unga Drottning uppväxa, omgifven

af, de lagrar fom höljt hennes vagga; af en
krigshär i fyratio år fegervinnare, af ftatsmän

fom förefkrifyit Europa lagar, af hjeltar, hvaraf

en enda varit nog att hedra fitt fädernesland^

och, Torstenson främst bland dem alla, e-

mottaga af fin monarkinna de mest rörande^

de mest hedrande prof af aktning, af vänfkap,

af erkänfia **). Det var bland dessa glädjerop,

'^J
Torstenson förmådde icke afvanla Wrakoels an*

komst, utan lemnade armén under Riks- Tygmästaren
'WiTTENBBRGs befäl; men ofverlemnade befälet i Eu»
lenburg^ der han på hemresan råkade W ram g el.

**) Han blef af Drottningen vid fin hemkomst gjord till

Grefve till Ortalft och Friherre till Vireftad, famt

General - Guvernör ölver Vestergötland> Vermland >

Dal ©ch Halland.
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det var under dessa lysande fröjde-betygelfer.

Torstenson fåg Gustaf Adolphs krona

fästas på Christinas hufvud«

Store hjeltar förlora ofta under fredens

lugn den glans ^ den vördnad de genom fegrar

förvärfvat. I läger, under krigens omfkiften,

då hela rikens öden äro anförtrodde i deras

händer, då de äro likafom framftällde för famti-

dens och efterverldens ögon, erfar deras ^äl en

få ftor rörelfe, en få mäktig Ikakning, att hoa
ofta upphöjes öfver menskligheten* Men Tor-
STENS o Ns ära fegrar öfver det lugn hans be-

drifter (kaffat Sverige* Alltid fig lik, äfven få

aflägse från egna affigter, från egen ärelystnad^

fora tillförne; äfven få brinnande för rikets väl

vid rådsbordet och under Westergötlands ^

Dals och Hallands ftyrfel, fom vid härarnea

anförande, bibehåller han Christinas förtro-

ende, OxENSTjERNAS vänlkap , fina mtedbrö-

ders aktning, det allmännas vördnad: befiän-

digt tillgifven Gustaf Adolphs minne^ mot-
flår han frimodigt alla förfök att pä thronen

upphöja en ny konunga-ätt *). Jag vet att det

fynes oss förundransvärdt (vi fom nu dömma
på mer än hundrade års afflånd),. att få öore

män, få nitiske medborgare, fora en Oxen-
STJERNA, en Brahe^ ^n Torstenson: med
all den makt ypperliga tjänster och en förtjent

vördnad kunde gifva dem^ motftått Carju Gu-

#) Se Mémoirés de Chri stins par ÅKCEEtmoJUTz^ I*

Tom^ pag. iya och 173 i Noten.
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sTAfs upphöjelfe. Jag vet att det räknas dem
till last, att det förebrås dem hafva förfcorgat

en ftörre ärelystnad, än goda medborgare böra

tillåta lig. Men tör hända äro vi för ftränge i

vårt omdöme. Jag lemnar Oxenstjernas»
Brahes

I
andra deras medbröders uppfat, jag

talar endast om ToRSTEii^fsoN. Att döxiima o-

väldigt, böra vi flytta oss till det tidehvarf^

hvari han lefde, påminna oss den djupa vörd-

nad , hvaraf alla voro intagne för Gustaf
Adolphs minne, för dess ätt: deras förtviflan

att fe Christina ej vilja fortplanta den; och

på, den andra fidan, den mängd af hjeltar, af

flore krigsmän af alla ftånd, af alla åldrar, fom
omgaf hennes thron: fom alla dels tjent, dels

hämnat Gustaf Adoljph, och fom vane att fe

förstår lyda deras befäl, anfågo Carl Gustaf
endast fom en ung ftridsman, den de fört på
ärans bana, knappt fom deras like, ännu min-
dre fom öfver dem, och fom ofäkre, om ej

Chä I STINA kunde en gång ångra hvad hon
gjorde och vilja gifva fin hand, fruktade, med
(käl, att genom tvenne konungahus erkännan-

de, upplifva de inbördes oenigheter, fom un-

der Erikska och Sverkerska husens blodiga o-

fämja föndeifleto riket. Och då vi flytta oss

till Christinas hof , då vi ikilja från Carl
Gustafs namn tanken af fegervinnare, af dea
ftore konung, fom förenat med riket de län-

der, hvilka vi i våra olyckor bibehållit: då vi

anfe honom endast fom en ung prins ^ hvilken

gaf hopp^ men hyars egen&aper äonu mo§na«
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de i (kuggan y af en till ftörre delen enfkilt leF-

nady och hvars glans bortblandades med få

inånga ftora mäns, fom omgåfvo honom; få bö-

ra vi fnart finna , huru naturligt det motftånd

kunde fynas, fom Christinas vilja erfor. Las-

tom derföre ej dessa ftora mäns uppfat, men
hembärom till Christinas minne en rättmä-

tig tackfamhet. Christina allena förefåg ri-

kets fara vid thronens ledighet; hon förefåg al-

lena Carl Gustafs ftora egenfkaper. Värdigt

Gustafs dotter, var hennes val äfven värdigt

den thron hon gaf. Torstenson upphöjd till

det högsta äreftälle i riket, till det högsta em-
bete bland krigsmän, till den högsta ärfteliga

värdighet: begåfvad af Christinas frikostighet

med egendomar," fom gjorde honom till en den

rikaste man på fin tid, kunde ej hafva någon
önskan för fig enfkilt öfrig. Carl Gustafs lär-

mästare på krigets bana, förenad med honom
genom vänfkapens band, kunde han äfven fom
ärelysten man ej annat vänta under hans fpira,

än aktning, förtroende och makt; men endast

medborgare, lemnade han fig åt fin öfvertygel-

fe, och yttrade fritt utan fvek, utan förbehåll

fin mening. Men om något tvifvel kunde om
hans uppfat uppkomma: om man kunde tveka

om en mans tänkefätt, fom (fast i fina bästa

år, redan på grafvens brädd), visat fig i hela

loppet aE fin lefnad, nitisk för fitt fädernesland

och utan all enfkilt affigt: om, lager jag, alla

dessa ikäl ej gjorde tillfyllest i få vädjar jag till

Caax* Gustaf :gelf| det tillhör honom att rätt-
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— a8o —
färdiga Torste^sons minne. Carl Gustaf,
den mest ädelmodige af våra konungar, har i

rikets handlingar förvarat det mest hedrande

omdöme y fom af en ftor man, en ftor kon-

ung kan gifvas en död hjelte: Om Segerjjö

läge på min borggård^ Jkulle Torstensons
arfvingar det behålla^ ty riket han ej nog
betala dess ftora tjenster; och hvad jag vet^

det har jag att tacka Torstenson före *).

Det är Polens fegervinnare, det är Skå-

nes, Hallands och Blekingens intagare, det är

Bältens öfverherre fom talar. Afund ftanna!

belastare blifven ftumme! hvem är nog dristig»

att vädja från en fådan dom?

Torstenson, oragifven af vänner, af

flägtingar, tillbringar i deras (köte de få öf-

riga dagar at en lifstid, få kort, men få äre-

full. Plågor och värk uppfylla dess dagar; men
med famma hjeltemod, med famma ftåndaktig-

het, fom han uthärdade krigets faror och be-

fvärligheter , emottager han äfven döden. Han
anfer den fom ett mål, dit alla (kola nalkas;

och fåfom lyckligare att dö för tidigt, än att

öfverlefva fig. Han dör, och Sverige tror haf-

va allt förlorat; ty en ftor mans död, är en

allmän förlust; och hvad kan det fordras mer
till beröm, än att fäga: i krig voro Baner,
HoRNy Weymar, Wrangél, Turenne,

*

*) Dessa Konung C a bl X;s ord finnas antecknade i

R&ds Protokollarne.
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CONDE, MONTECUCULX.1, GaLLAS, PiCCOLO-
MiNi hans medtäflare^ I fred voro Oxenstjer-
KA, Brahe, Carl. Gustaf, Ja^ob de la
Gardib, Gyllenö^elm hans vänner, hans

umgänge. Christina anfåg honom fom fin

throns ftöd; Carl Gustaf fom fin fader; vär-

dig lärling,, värdig lärmästare af tvenne odödli-

ga hjeltar, lyser hans namn i krigets handlingar

emellan Gustaf Adolphs och Carl Gus-
tafs; och hans namn är ej fördunkladt af all

den glan$ dessa ftora Konungars fprida.

O mitt foste^la^d! o Sverige! (tillåt denna
fista önskan, innan jag flutar det tal jag till en
ftor mans ära hållit) måtte du länge njuta fre-

dens lugn; men då fienderne rusta fig, då kri-

gets fackla upptändes af tvedrägtens hand; måt-

te du finna i ditt Cköte många hjehar,^ fom,, då

de likna Torstenson i mod, i förfigtighet, i

kunfkap,. Ukna honom afven i kärlek för ri-

ket, i vördnad för lina Ikyldigheter,^ och i de
. faktmodiga dygder, utom hvilka en hjeltes ära

fördunklas, och blir ofta, en tung börda för

des& fådernesland !,

Allt hvad fom äij historiskt i detta Tal, är häm-
ladt^ dels ur Perfonalier^e^ fom upplästes, vid Grefve

ToRSTBNSONs begrafniug,. och finnas, tryckte efter Dok-
tor Er^Kt Gabbiei; Emporaori^ tlk-Prf3dik.an, dels ur Cantz-

Ii- Rådet Berchs namnkunniga Svenska Herrars och Fruårs

SkådepenningaiC med bifogade lefyei:n,e$ - befkrifningar.
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Direktoren yttrade fig:

Sådan är den Skrift, fom Akademien *n-

fett förtjent af högsta Priset för Vältaligheten:

en dom fom allmänhetens bifall vid dess åhö-

rande bekräftat. Den fmickrande tilifredsftälr

lelfe, att hafva framkallat ett äreminne, värdigt

den hjelten, hvars namn deraf upphöjes, hade
blifvit fullkomlig, om Akademien tillika fått

det nöjet, att känna dess författare, och ho-

nom i dag närvarande tillftälla fin belöning.

Men fom han förtegat fitt namn, och oaktadt

(kedd anmodan ej velat det uppgifva, få för-

blifver emedlertid, och till dess han fig upp-

täcker. Priset honom förvaradt i Sekreterarens

hand«

Bland de öfriga TäHingsfkrifter öfver famma åm«

ne, har Akademien funnit fkäl, att tilJdömma N:o 3 det

mindre Priset eller Accessit. Dess författare är Cantz-

listen i Kongl. Cantzli -CoUe^ii Expedition, Samuel Nic-

liAS Casström, hvilken for det närvarande icke är i

ftaden vistande, men vid fin återkomst kan hos Akade-

miens Sekreterare afhämtabeldningen..

Direktören gaf härpå tillkänna, att trenne fkrif-

ter under namn af Ode inkommit, öfver det i Skaldekon-

ften uppgifna ämne. D^tftora Priset hade blifvit till-

dömdt den ibland dem ^ (oin af honom nu upplästes.
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GUSTAF ADOLPHS
Äntrade till Regeringen;

ODE
AF

Herr Nils Lorentz Sjöberg.
Copist i KongL Utrikes Expeditionen^
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Dicam animce magnce prodigum.

H0RA.T1US.
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t^a

JtLn Hjelte trader fram —• och verlden räddning

vinner- •

—

O Sverge! på din thron.du honom upphöjd finner;

Och denna hjeltedygd han fugat vid din barm.

Snart ikall hans tappra hand Europrens fjättrar

lossa;

Den resehka kropp, fom höjde fig att krossa^

Skall llörta för hans arm.

Så lange Plejades fig öfver norden firäcka;

Och våra frusna fält en tarflig föda räcka;

Och våra nakna berg ge krigare och fvärd;

Skall tyranniet ej en hatad hjessa höja,

Ej trampa menskors rätt, ej under oket böja

En värnlös lemnad verld.

Af hämdens fuckar följd Carl vandrade ur tiden j

Regerings^uk tyranti, för Vasa namnet liden,

Despotisk patriot — den thron, fom ledig ftod^

Förvärfvad var med våld, med tyranni bevakad.

Af inhemsk ftridighet och utländsk härsmakt

(kakad

,

Och ftänkt med Svears blod-

J hafven, Sreaf, fett, beftörte och förikräckte,^

De mest förtjente män för bilan nesligt fträckte>

På lifvets halfva väg, och midt i ärans lopp;

Och mödrar, enkor, barn, i jemrens täPar dränkte>

Förbannande d^n hand, fom ner i grafven fänkt#

Dq fvagas hjelp och hopp>
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Menfnart, en Skyddsgud lik ^ till Sverges väl du

hastar:

Ett forgset fosterland uti din famn fig kastar:

Det fer dig — det får hopp ; du %r det— det

blir fällt.

Så denna vinterfol, fom efterlängtad dröjer,

Sitt glada anlete för polens granikap höjer.

Och Hfvar opp dess fäln

Regenter! märken här hvad dygder egna eder:

Man aflkyr faderns namn, man fonens ftoft till-

beder :

Sä löna mildhetens, få tyranniets bud:

Förtviflans klagorop kring faderns hjessa IkallaJ

Förtjusta, frälsta folk till fonens fötter falla,

Och helsa honom Gud.

En Skandisk philofoph *) och>dehvarfvets heder,

Vid thronens trappa född, ifrån fin höjd gick

neder,

Att i ett oftördt lugn åt vishet offer ge:

Långt i naturens djup han Ikarpa blickar fände;

Af himlaklotens gång han prinsars öden kände,

Och rikens Ikickelfe.

I någon rymdens vrå en öde verld han finner:

Der värmer ingen fol: der ingen ftjerna brinner:

Der andas intet lif: der ingen ört är nät^d:

Ett oförmodadt ljus kring horifonten dagas,

De ftela massorna förfamla fig och dragas,

Och bildas till en verld.

*) TyCsho Brahe fåg vid denna tid en ny ftjerna i Casfiopea^

hvilkeu han uttydde på den nya I^^onungen i Sverige.
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o Prins! det var ditt verk: d«t folk, din andft

rörde,

Till lif och fjelfbellånd Européns frihet förde:

Från detta ögonblick hon okuUllötlig ftod.

Af nordens tröga barn du gjorde hvad du ville,

Medborgare din dygd, och tänkare ditt fnille,

Och krigare ditt mod.

Hvad hvälfning är beftämd? hvad ftortkan<)det

ärna?

At Gustaf Adolphs dar det ger en Oxenftjerna:

(En fegrare för ut en tänkares förflag):

Han rikens hvälfningar och kungars öden nämde:

Han fkänkte fredens lugn, och krigets blixt be-

ftämde

,

Och gaf Europén lag.

Han närmast dig, o Prins! i minnets tempel bju-

der;

Som ditt, hans flora namn i folkens loffång ljuder,

Han trampade, fom du, odödHghetens liig:

Född med den djerfva fjäl, fom llafveri betydde

För hvarje fosterbygd, han undrade, och lydde,

Blott född att lyda dig.

Hvad ärerlka dar! hvad flora (kiftens möte!

Hvad hjeltar, fosterland, fom danats i ditt fköte:

Sä Rom med fägnad flöt den ungdom i fin famn,

Som, född till flora värf, och ammad opp till ära,

Och van vid vapnens bruk, kring jorden flkuUe

bära

Dess fruktansvärda namn.
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Förfärlige Baner! du öfver fältens flräcka

Var van att härars hot och flutna leder bräcka,

1 full centaurisk fart, och mordiskt raajeftät:

Så mot en fl^yhög lund plär askan vredgad falla,

Och fprängda klippors grus, och klufna granar

kalla

Till vittnen af dess fjät.

Hvem du, till kroppen fvag, till mod oöfvervunnen,

Och fnillrik, fom en Gud, och lika verkfam funnen,

Och fegrare, och fjuk, lik Herkols fosterfon?*)

Ej evigt af er mängd och ftyrka er förhäfven,

Man fegrar ock med vett; Germanske härar bäfven,

Och kännen Torstenfon.

O Vrangel! du Neptuns och Martis ynnest njutit,

Du dubble Segrare, fom fästen fänkt och brutit,

Förfigtig i beflut, och djerf i företag:

Lik denna Romare, fom Cesars afund födde,

Du både land och hafmed krigets bragder ftrödde.

Och trotsar glömskans dag.

Till höga ändamål dig Himlen ville bruka,

Men ville ock i dig vårt högmpd förödmjuka.

Horn! flor uti ditt fall, fom i din medgång ftor:

Den fiende du fökt, du ändtlig värdig finner:

Han mäter fig med dig, han bäfvar, och han vinner,

Och knappt fin feger tron

Prins! det var dessa män du fört på krigets bana.

Som ärft ditt hjeltemod, och diöa fegrars vana,

^) PWoktet,

Qdbi
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Och dina planers vidd, och dristiga beflut:

Din anda följde dem , och ftyrde deras dater:

Här, voro frälsta folk, der, öfvervundna ftater

De värf de förde ut.

När himlen vill en verld till makt och fällhet föra,

Hvad blott en enda man med mod och dygd kan
göra

!

Du bort odödlig bli, att dina ftorverk fe:

Som ryktet af ditt namn dejemt med tiden vandra,

Som oceanens fvall de födas af hvarandra,

Och fprida fig fom de.

Men J, fom hjeltars lof, och krigen^ brak för-

dömmen

,

Förftån den menskUghet, hvarför J ädelt öramen:
Förutan fvärdets bruk', fom ger despoten lag,

Det döfva tyranniet lig öfver jorden fträckte,

Och krossade i lugn ett fegtinnt menskoflägte

Med oafvärjda flag.

Nej, ärefuUa konst! nej, du ej brottsligt mördar:

Ur dina brända fält och ftålbeväxta fkördar

Sig resa frid och rätt, och lugn och allmänt väl.

Så från Deukalions hand de ftenar fordom fändes,

Som, vexlande natur, i menskoväsen vändes,

Och andades en J^äl.

Hvad ftyrka, Prins, hvad konst i dina krig fig para!

Mer mördande än förr de menskoblodet fpara,

Sv. AK.4.D. HaKDL. 1786. 19
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Och mer förfärande de fnarare ge frid: *)

Likfå en vild orkan de fvaga motffånd bräcker.

Och verlden öfverfar, och hundra folk förikräcker

På en och famma tid.

^) GUSTAF ÄDOLPR Uppfann en ny taktik. Före hans

tid var Cavalleriet nästan fyMolöst och onyttigt. Han
Infåg dess rätta andamål, fem ar att med värjan eller

fabebi i handen, och med blixtens hastighet rida om^
kull fin fiende* Förut brukte det endast eldgevären ^

och gjorde föga gagn. Som fienderna efter hans exem-

pel antogo carrieren, få förekom han vådan deräf för

Infanteriet, innan ännu bajonetten var uppfunnen, me-
delst långa pikar eller fpjut, fom ftödda mot marken
prefenterades det framrusande fiendtliga rytteriet. Des*

Iä pikar brukades äfven till anfall^ fedan eldgövärtit

tystnät, och affären k,owi till handgemäng. Österrikar-

nes korta värjor voro alltför fvaga mot dylika vapen.

Detta var förnämsta orfaken till flygens lyckliga utgång

vid Lutzen, der en och famma här, på en* och famma
dag, gjorde tvenne bataljer^ och flög tvenne åtfkilliga

arméer*

Men det, hvari vår hjelte öfverträffades af ingen,

och hvari endast^ Ges ar kan jemföras med honom, vac

den finnrika dispofition han gaf fin krigshär, der alla

- troppar, af åtlkillig natur, tunga, lätta, till fot, till

häst, voro få ftällde, att de helt okonstjadt underftöd-

de hvarandra; och att, om en kom i oordning, var

ftrax en annan till hands, att upptaga ftri\len. En ut-

tröttad fiende, fom med möda tvungit en Infartteri-

Corps att retirera, anfölls i ögonblicket af Cavalleriet,

och fick ej anderum förrän han var på flykten. Det
kunde hända, att Gd&taf Aöojlfh ej vann feger; men
det var en mathematisk omöjlighet för honom att blifva

förftörd. Med dessa krigstalanger, om han fått lefv»^

hade han kunnat underkufva verlden.
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Mer öfväd i fin konst, fin ftyrkä ktigarri kandéj

Med mera färdig hand han dödens redlkap vände |

Och viss att fegerrt få han trygg mot faran gick.—»

Ej mot en nygjotd här du dina flridsmän drager |

Ne] i härdad uti fält, och lönt med krigets Iager|

Öch van vid dödens blicL

Han hamtlés icke mér, hårié loford hat" förfvuhhit^

Den ftoré hÖfvidsitiari ^), fohi hundra feerär vunnit J

Och ärah Öfvergaf häris tiäirihs ödddlighet;

£n ynglings hjeltémod ifråti hatis hjessa tyckte

Den välförtjenta krans dess kala hufvud tryckte I

Hväd tyckätls flygtighét!

fly, gtyriime Waliérifieirij ocii fégerfahäft iériihä)

Din flykt är diii triumf; hän ilalkas fdm ikall hämnad
Din lycka var ditt riamn; din grymhet var ditt modj

fngen har få noga fom tan följt den itillitårisfea prin-

tip> fom Alexandkr, Jul. Cesar> och i fednafe tider

, Grefven af Saxeii, få högligeri yrkat, iiemllgéri att en
lit^, väl ofvad, och väl förfedd arméy ilnder en käck

General, är öärideligt fkickligare till ftora företaganden,^

än en oomfattelig och ovig massa y forri tnan hvarkeit

kan disciplinera, underhålla eller transportera. Vår tids

Gcrieråier aroi ej annat än härförare för oräkneliga afi-

atiski horder. De tro fig ej fäkra> otn de ef äro om-
gifne af en myckeniiet, fom hvarkeri öga eller begreppf

kant omfatta. Ockfå ftå de nästan alltid på faitima

ftälle. Alexander gick från Macedonien till Indus

y

César från 'ragus till Nilen, öch GtJSxAF Adolph
' från Mäiai^en till Rheri, hva^rdera rhcd ötnkriftg 3o tu-

feö män. Om vår tids Generalet med 3oa,ooö kunnat

avancera lo mU, få ainfer man dem för oförlikneliga^

«*) Tilly*
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Förtviflan följer dig, och fasan för dig träder;

Uppå ett blodftänkt grus af nederbrutna fläder

Du rest din areftod.

Naturen hjeltens ^äl till ftorverk dana ville:

Så oförlkfäckt hans mod, få oinfkränkt hans fnille:

Hvad hemligt, fint och djupt i flyrfelkonsten låg,

Nationers fammanhang hvad dolda fjädrar rörde,

Hans fnille genomfåg; hans arm med ftyrka förde

Hvad fnillet genomfåg.

Ö prins! med myndig röst du ropar än ur grafven

:

D)Förvaren jfolkens rätt, för friden vördnad hafven;

3)Förblifven vid den gräns, fom er naturen gaf.cc

Så hafvets ftolta Gud, när vindar vågen häfva,

Förbjuder djupets fvall att öfver gränsen fväfva,

Och håller böljan flaf.

Du renare förnuft, du helga Himlalära,

Ett lagligt väldes ftöd, det band tyranner bära,

För hvilken hjeltarftridt, och philofopher tänkt!

Din boja krossades, din rättighet beftämdes;

Du blef nationers ljus, fen raseriet tämdes.

Som verlden blodbeftänkt.

Från fanatismen frälst, hvad ftyrka fnillet röjde!

Det fig ur vajtians krets och fördomsmörkret höjde:

Ett nytt naturfystem, en ny moraUsk lag.

Ur tingens labyrint, ur hjertats djup det ledde:

Villfarelferne fly, fig öfver jorden bredde

En outfläcklig dag.
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Må himlen andra land mer ömma blickar fända,

Och eldigare bröst för känflans utflygt tända:

O Sverge! redlighet och mandom blef din lott:

Den flörste dödlige, fom kungars thron beklädde,

Söm ledde llatskonsten , och krigets bana trädde
>

Af dig fitt urfprung fått,

hjelte! fom bebor odödlighetens gillen,

Beundrad, dyrkad, följd af hjeltaf, fiatsmän, fnillen,

Som ftridt för menskors gagn, och tänkt för deras

väl

,

Se på din thron en Prins, den likfom dig vi dyrka,

Som har ditt fnilleshöjd, fom har ditt finnes %rka,

Och känflan af din ^ål.

De fvenska namnens lof kring fosterbygden fkallar;

Ur grafvens dystra natt han hjeUar återkallar.

Att hugna med fin bild ett tackfamt fosterland; *)

Och våra fäders dygd, åt glömskan öfverlåten,

1 lifvet obelönt, i döden obegråten,

Bekrönes af hans hand.

Men (kulle ödets dom den helga friden ftöraj

En ärelysten Prins förbundens trygghet röra;

En ftatsman hvälfva opp en jemn och ftormfri verld:

O Svea! mins den Prins, den fegerrika hjelten,

Som höjt din äreftod på de Germanska fälten;

Och blif din ära värd!

«=) Gustaf Adolphs Äreftod rar då under arbete.

Efter flutad låsnings framfördes Herr Sjöberg,
af Sekreteraren till Direktören, fpm vid Pris -Medaljens

öfverlemnande utlät fig:
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Min Herre!

Pet är på Akadeniiens vägnar j^
fom )a|[

betalar denna (kuld åt ert Snille, denna pant

af dess aktning. Värdet af Akadiemiens bifall

förblifver detfamma, af hv^d hand Priset öfver^

lemnas. Tillåt mig derföre att anmärka en tiUr^

fällighet, fpm ökar mitt npje, ytan att minsky

er ära; då jag erinrar
3^

att det i dag är iöx

fjer^e gången, fom en tidigare lycka frälsit mig

från faran att vara eder medtäflare, för at^

lemna mig den hedern ^l% tiliftHU^ edey en b.a-

Sed^n, Iferr Siobbrg Mifvit förd till det fäie^i

fom är iilfedt tiJl hedersrum vid Akademiens allmänna

fa.mmQnkQms^er för dem, fom vunnit de högsta belönin-

gar; framkallades Copiist^n, Herr Nils Gustaf Palin,
och eraottog ^f Direktören Acces&it eller Silfver-Medaljen,

Jiyilken blifvit tiUdumd åes$ Ode öfyer det uppgiftiai amn^t.

Direktören fortfor:

Att gelfve fram,bära ett Skaldeoffer åt deii

Hjelte, hvars Hr^ vi fök? att genom belöningar

litom oss npplifva, har en af Akademiens Le-

damöter^ Herr Grefve Gti-i^enborg, Ipfva^:

uppläsa ett ftycke af fitt Tag öfver BHU» fom
föreftäjler CAHii Qu^ta? mötande Konung
Gustaf Adolph i de fällas boningar *).

^^ Ehuru detta kan läsas i Tåget ofver Bäh, Nio^de Sån-

gen^ har Akademien dock här velat införa det famma i;

dels i anfeende till fkedde förbättringar^ mei) i fynner*

het för den tilläggning^ hvars innehåll ej annat kan ä:g^

l^lifya rörande Qch an£eziä|n för AllmänheteAt
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Carl den X:de> i det han möter Gustap ABOLfBji

tilltalar honom fåiunda:

Jag fer dig, ropar Carl, du fom mig lifvar opp

Hvar gång, af forger tryckt, jag mattas i mitt lopp.

Hvem utan vördnad hör dig, llore Gustaf, nämnas?

Åt dig det främsta rum bland fordna hjeltar lemnas;

Och för tillkommande, på ärans branta Ilig,

Din bild, till éfterfyn, förklarad visar %•
Du der, af fegern krönt med ep odödlig lager^

Vår kärlek än i dag och vår förundran drager.

Ditt fnilles höga eld och ftyrka och behag,

Ditt hjerta, tecknadt är i hvart ett anletsdrag.

Min fon ! är Gustafs fvar, ej ljudet hörs härinne

Af fegrars toma gny, fom plånas ur vårt minne«

Jag blott med glädje mins i detta helga (kygd,

Att jag med trohet tjent en älskad fosterbygd.

Du! fom mitt ftälle fyllt, låt famma kärlek lifva

Ditt hjerta, när du går att lag för norden ikrifva.

Gå ej att byta bort, för ett förgängligt namn,
Det rum fom väntar dig i Qudars helga famn»

Du (kall ännu, min fon! i^ dödligheten lida

Af blinda lustars våld; du har ännu att ftrida

Mot fmickrets falska röst, och mot det öfvermod

Som följer fegern åt, i hjeltars ftolta blod.

Din lefnadstid är kort, och kortare din lycka.

Låt icke afunds list ur dina händer rycka

Din fanna äras mål, att inom fälla band
Och en befästad gräns förena Svea land.

När Sverge fkall en gång på alla fidor plundfas,

Och mista fegrars fkörd, hvars rikdomnu beundras;
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Dm lager flkyddas fkall, och evig fom ditt namn
Med Sverge lifvas in, och blomstra i dess famn.

Hvad ! fager Carl beftört, Ikall Sverges vunna ära

Förverkas? fkall min ätt en maktlös fpira bära?

Skäll någon af mitt namn... Var nöjd, ar Gustaf3

fvar.

Din höga ärelust, det mod du visat har,

Skall ärfvas af din ätt — två Carlar fkola fträcka

6in myndighet för högt, men verldens undran

väcka.

I krig den Elfte Cari. fkall kröna lifvets vår

Med lagrar Ikördade. i tappra fäders fpår:

I frid, han på fin thron (kall Vasas like blifva>

Och lagar för fm tid och efterverlden (krifva.

Sin rätt han yrka (kall med alltför vidfträckt hand,

Men prisas af ett Ilort, ett fällt och vördadt land.

Den Tolfte ... o min fön ! hans ärelust för vida

Skall föra honom ut, men hvad (kall han ej lida!

Förmäten i fin höjd, men hjelte i fitt fall,

Han i barbarers våld fin fpira föra Ikall:

Ifrån en ödemark han öfver verlden Ijungar,

Med blixten i fin hand, mot fammanfvurna kungar:
Han allt förbättra fyns — Jäg honom hasta fer,

När ett förrädiskt (kött ^ 4 . begär ej veta mer.

I fajmma ftund, att Carl från forgsna tankar vända

,

Går Hoppet^ för hans fyn att blida ftrålar tända;

Han fer en tidepunkt i händelfernas lopp,

Der Svea på fin lans fig åter reser opp:

Ett fritt och lyckligt folk, en thron af grannar

vördad,

Och lagern än en gång af raska kämpar Ikördad:
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Men tiden var fördold uti den Högstes hand,

Att bli ett täflans mål för kungar i vårt land.

Men, förr än Svea (kall den höghet återvinna,

Som henne lofvad fyns, hvad tidhvarf ej förfvinna?

Hur många blida (ken ej fvika hennes hopp?

Hvar enda gång hon fer fin himmel dagas opp,

Och till fin fordna höjd begynner tankan llräcka;

Hvar enda gång i moln , fom hennes utfigt fläcka

,

Hon åter fvepes in, förlorad för den hand

Som blifvit henne räckt, och ftängd i nya band.

Hvars ftämma, frågar Carl, hörs Svea Ijulligt kalla.

När vid en hjeltes död hon fyns fönviflad falla?

Hvad ftyrka i det ljud med mildhet blandadt är?

Ej Vapenlyckan mer till henne kransar bär;

Men hennes hjessa fyns, utaf en ny Gudinna

Med egen rikdom krönt, ej mindre prydnad vinna.

Du Sverges Frihet fer: är himla -hjeltens Ivar,

Hon är med Svea född, hon lika ålder har.

I tjugo ftilla år fyns Svea återhämta

Sin kraft i hennes famn, när hjertat börjar flämta,

Och Sveas hjeltemod, i alla ådror väckt.

På ärans fordna ban har hennes kosa fträckt.

Af lyckan aldrig än ett fält har öppnadt blifvit,

Som hopp om ftörre(körd åt Svenska vapnen gifvit.

Du fröjdas, tappre Carl; men fe! hvar Sveas mod
Af Afund är lörrådt, i hennes eget blod.

Se! hvar mot famma troll hon mera lyckligt ftrider,

I fridens fälla lugn och mellan yrans tider,

I välmakt, flöjd och vett förkofras dag från dag,

Af frihetshjeltar ftyrd, fom vårda hennes lag.

Men äfven denna (körd till flut sX ylfund härjas,

Emot hvars fpridda gift hon fåfängt längre värjas.
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Hvad dimma ftiger opp! men åter, hvad för Iken

Har (kingrat detta moln! — En ftråle, mera ren,

Har aldrig Svea väckt och hennes himmel dagat—

En hjelte reser fig, och trollet är förjagadt.

Nu ändtlig, fager Carl, må Svea glad och nöjd

Sitt öga lyfta opp till en förlorad höjd.

Hon af fin fälla tid, (in fordna äras minne,

Ett frö i hjertat bär, fom gror ännu derinne,

Och väntar blott den dag, då himmelens beflut

Dess önskan gynna täcks att åter fpridas ut*

Ma ändtlig denna gång en öppnad utfigt renas!

Ja! fv.irar himlens drott: när kung och folk förena*

Till ett gemenfamt mål, är Svea mäktig än
Att jaga fruktan in hos fina^ afundsmän:

7a! Svea än en gång (kall flg ur (kuggan draga.

Jag hennes kungar fer, fom oss till mönster taga

:

En tackfam efterverld (kall vörda våra fpån

Jag målet uppfyllt har; men du fom ännu går

I fpetsen för ett folk; ej endast för din ära,

Ej endast för din tid du har att fpiran bära;

Men för den efterfyn du kungar lemna bör,

Och för ett fosterland, der minnet aldrig dör.

Hvad glans kring Sverges thron! Hvad fällg

dagar bådas!

En Gustaf Adolph der och en Carl Gustaf (kådass

Två fpäda telningar af Sveas kung^ftam.

Ett gyllne tidehvarf fyns åter (krida fram.

Emellan dessa två, förtjusta ögon fväfva.

Din lycka är för Hor, o Sveal— rys qch bäfva!

Kring thronen dödens moln fin(kugga utbredthar.

Ur famnen af en mor, från hjertat af en far
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En gud^fon är ryckt -^ Hvi har han ej fått njuta

Var kärlek, endast väckt att faknads tårar gjuta?

Men forgedagar flyn! ett hopp oss återftåri

En Prins till thronen född oss lofvar glädjeår»

O du, yår lAllhetspant! den Himlen täckts bevara,

Du blir oss dubbelt kär, du Ikall för båda fvara;

Och med en Gustafs namn, och danad afhans fläl,.

jFullkprnnai hjeltars verk och öadga Sverges väl.

Direktoren förkunnade derpå^ att Akademien till

Pris -Ämnen för år 1787 utfått:

/ Vältaligheten3

Äreminne öfver BniOBn Iktmi^

J Skaldekonstens

J^tt Ode^ utan att förelkrifva , ämnet.

Dessutom hade Akademien ä nyo uppgifvit det

yedan exi gång fr^mftä^tia, meji af ingen ännu afhandla-^

4e Pris- ämnet;

RiksCant^leren Grefve Axel OxENSTjEnNA$
och Cardinalen Richi^lieus liefverne^ jemför^

de pl PlutarcH fHttj

Samt ännu ytterligare |or ofvannämde lurs tätiing

f^stftällt:

Dylika jemförde Lefvernesbelkriftiingar öfver

Kongl. Rådet och Fält - Marfikalken , Grefve

Magnus Stenbock^ och Franska Generd-^

Uarfcalken, Hertigen af VUhrSt
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Vidare ^si Direktoren tillkänna, att Akademien,

enligt den henne ålagde fkyldighet, att årligen låta preg-

la en Skådepenning ölVer någon ftor Svensk man, detta

år låtit flå »en fådan ofver Kongl. Rådet m. m. Grefve

Erik Dahlberg.

Då Akademien icke på en Skådepenning kunnat

uttrycka alJa Grefve Dahlbergs förtjenster, har hon ut-

valt tvenne de märkligaste af dess bedrifter, hvilka, jemte

den förmån att kunna föreftällas genom famma Sinnebild,

derigenom äga ett flags företräde, att den ena börjat,

den andra befeglat dess ära, den ena fkett under Farfa-

derns, den andra under Sonfonens regering, och att bå-

da genom fvårigheten, vigten och iöljderne hafva förtjent

odödligt beröm: Tågen öfver Balt och Diina. Den flagne

Jettonen, fom här finnes ftucken i koppar, visar å ena
fidan Grefve Dahlbergs bröstbild med namn och titel,

å den andra en beväpnad Man eller Figura Militaris, fom
med händerne fönderbryter Neptuns treudd, och under
föttei;na traqrpar den på en vassbeväxt itrand liggande

Urnan, fådan fom tjeiiar att foreftälla floder. . Öfverfkrif-

ten: TtJ FtHCTis ämnes tu mare BARBARtiitf, viU fäga;

Du tvingar flbä^ern^ och det vilda hafvet att tåla ditt

vSide. AJed Eicergett : auctor xåANSitus maris bal-
TÄici ET puNAE, tiUkännagifves, att Grefve DAHLfiERör
tillftyrkt Xlgen öfVer Balt och Dunaftrömihen.

Denne JettoxL öfverlemnades till Konungen, Drott-

ningen ccb /de närvarande Perfoner af det Kongl. huset,

utdelades bland Akademiens Ledamöter, och blefvo 5o
ftycken äfven tillftällde Kongl. Vitterhets, Historie- och
Antiqvitets - Akademiens Direktör, för att gifvas Ledamö-
terne af berörde Akademi.

En Lefvernesbefkrifning öfver Grefve Dahlberg
var tillika författad af Akademiens Ledamot, Hr. Nordin,

fom uppläste denfamraa.
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^S^^^5^S^5S5!o^^^<^y^.^g^^)g^ yy^fU7s/7i^^:^^^jt^^i^

JL/et hat blifvit Akademien af des^ Mögö
Stiftare ålagdt, att vid hvaije årlig, fammait-

komst förete en tiy Skådepenning, for ött få-

medelst upplifva minnet af någon fvensk man,

hvilken igenom ftofa fortjenstef hedrat fitt

naran, fitt tidehvarf och fitt fädernesland Aka-»

demien har trott alla dessa omftändigheter in-

träffa hos KongL Rådet, General-Gurernören,

Fält-Marfkalken och Akademie-Cantzleren, Gref-

ve Erik Dahlberg; och då dess preglade

bild nu framlemnas , erinrar fig Akademien med
vördnad och glädje, en vis Konungs ömhet för

den värdiga medborgarens ära, och dennes

lycka, att finna fin dygd krönt med Majeftätet»

Och efterverldens rättmätiga bifall/

Akademien känner nogfamt, det GrefV«

Dahlbergs åminnelfe genomtränger alla åld-

rar, för att högaktas af närvarande och till*»

kommande flägter; men den har dock anbe-

fallt mig, att kotteligen vidröra det förnämsta

af en få märkvärdig man« lefnad och bedrifter,

under en tid, då tre ftore Ca hl a ä förhöjde

den glans, fom Gustaf Adolphs och Ciinis-

•fiNAS ärefulia regering hade tillskyndat riket*.

Förstlingen af fin ijenst hade likväl Dahi-
iJERG uppoifrat åt fäderneslandet, innan West-

phaliska freden afflutades* General-Qvartermäs-
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tåren, federmera Fält-Marfkalken, Baron Mar-
DEFEi.T, åt hvilken . vården öfver fvenska fäst-

ningsverken på tysk botten var anförtrodd, ha-

de blifvit underrättad om Dahlbehos grun-

deliga infigter i mathematiska vettenfkaperne,

famt de framfteg han gjort i ritkonsten: tvenne

faker , hvilka , förenade med fnille , (kulle i

fortifikationen bringa honom till fullkomlighet;

och då Mardefelt på få god anledning er-

böd honom Conduktörs fysslan, emottog han
den, och var nog lycklig, att, i fällflkap med
6^ få upplyst förman, genast få res^ omkring
till alla i Pommern, Mark-Brandenburg, Mek-
lenburg, Brehmen, Verden, Minden och West-
phalen belägne fästningar. Affigten med den-

na Baron Mardefelts resa var, att underfö-

ka hvarje fästnings tillftåncf; fåledes att upp-

täcka och bota närvarande brister, att hindra

uppkommande; att (kafFa de fvaga Hällen ftyr-

ka; de ftarka en förökad fäkerhet; och på fä-

dant fatt gifva hvar del den egenfkap, att i

möjligaste mått bidraga till ändamålet. Dessa
underfökningar , vid hvilka Dahlberg biträd-

de: dö förbättrings förflag han fick känna: de
öfverläggningar han bevistade, och ikälen till

de vidtagna beflut: allt detta blef den (kola,

der hans förra kunfkaper utvidgades ; men för-

nämligast erhöll han här tillfällen, att vända

till utöfning hvad fom förut var häftadt vid

blotta begreppet; och när härtill kommer den
ftundeliga befattning han dessemellan hade vid

fästniilgs-
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fästningsbyggnaden i Demin, få visa fig redan

de goda /kal, på hvilka han befallces, att föl-

jande året, låfom Ingeniör eller Fortifikations-

Capten infinna fig vid belägringen af Prag, der

målet var beftämdt för Tysklands långvariga o-

roligheter, farnt Sveriges åtgärd, att ftadga fre-

den och friheten inom detta mäktiga väldets

gränsor.

Westphaliska freden gjorde flut på fiendt-

ligheterne, men förtog dock icke alldeles kri-

get* Förligtighet, misstroende och affigter full-

följde fitt lopp, äfven fedan vnpneii voro ned-

lagde; få att Drottning Christina nödgades
ilräcka ett vakfamt öga till alla rörelfer, fom
verkftälligheten af de fkedde öfverenskommel-

fer medförde. Flere af rikets| förnämsta herrar

och embetsmän qvarftannade ; hvar och en för-

fågs med (kickliga män tilLförtroHgt biträde vid

infallande behof, och låfom en af dessa fick

Dahlberg fex år uppehålla fig i Tyskland,

hvarest han bevakade de honom uppdragna
angelägenheter; men då dessa göroinål ej upp-

togo färdeles mycken tid, fick han använda
den öfriga på vettenlkaperne, i fynnerhet de
delar, hvilka aga gemenlkap med fortifikationen

och krigsväsendet.

Dahlberg återkom till Sverige famma
dagar, fom Drottning Christina nedlade re-

geringen. Med kriget hade hans orden teliga

fyssla upphört, och i detfamma hans utkomst*

Sv. A&AD. Hakdl. 1786. 20
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Något hopp visade fig väl nu för hans lycta;

men friden, fom är benägen att glömma d^
förbigångna, glömde ock Dahlbergs för-

tjenst, lå att han anfåg rådligast att åter lemna
fäderneslandet, der omftändigheterne fordrade,

att både ftyrande och lydande gjorde iig tills

vidare obegripliga för hvarandra. Förut hade
hans lärgirighet fört honom igenom Österrike

in i Turkiet och kring hela Tyskland, hvars

fästningar han med uppmärkfamhet betraktat;

nu begaf han fig till Italien , der byggnadskons-

ten af alla flag bäst inhämtas, och der han
trodde fig med förmån . kunna nyttja en eljest

föga behagUg ledighet.

Man vet icke om det var ett förment ri-

kets behof, eller bundsförvandters hemliga miss-

troende, eller Konung Johan Casimirs oför-

figtighet, eller ock alla dessa anledningar till-

fammanstagne, fom påförde Konung Cari-
GusTAF nödvändigheten af ett iiendtligt in-

brott i Polen; hvilkét hade den verkan, att

Dahlberg ej mera kunde anfes lika la um-
bärlig, fom när han nyligen uppvaktade i

Stockholm. Han hade blott ett år uppehållit

fig på andra fidan om Alperne, då General

Mardefelt och Fält- Marikaiken Witten-
BERG igenom bret fordrade honom till Polen,

att biträda med de infigter, hvilka hedrat ho-

nom under tyska kriget, och dem han fedan

igenom resor, flit och uppmärkfamhet anfen-

ligen utvidgat.
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Dahlberg var icke okänd af Konung

Carl Gustaf; och att vara känd af denne
Herre, innebar ett Ikarplinnigt omdöme om
hvars och ens egenikaper eller fannfkyldiga vär-

de. Konungen hade med nöje åtta år tillförne

varit åfyna vittne till Dahlbergs (kicklighet^

att fpränga tornet i Demin: hade befallt ho-

nom, att fåfoni Ingeniör infinna fig vid beläg-

ringen af Prag; hade flera gånger efter freden

tillåtit honom i Tysklanl företräde: hade äm-
nat honom ftrax vid fi.i kröning ett Compani
af Gardet; och fåledes var det ej en följd af

andras förord eller en hastig ynnest, att Kon-
ungen vid Dahlbergs a;ikomst till Polen,

igenom fullmakt, uppdrog honom de vigtiga

göromål, fom ålågo General - Qvartermästare-

Löjtnanten.

För att finna hvad Dahlberg här hade

att uträtta, torde man böra föreftälla fig, hvil-

ken Konung, hvilka Generaler, hvilka afligter:

befkatfenheten af kriget, af landet, af fienden:

vidden af Konungens företaganden: (kyndfam-

heten hvarmed han beflöt, och dristigheten,

hvarraed han utförde: allt emot en öfvérlägsen

flyrka: allt i förtröstan på fitt och fitt folks

mod, på fitt och fina embetsmäns kloka för-

hållande. Att vid få fatta omftändigheter ftiga

till Dahlbergs embete: att dagligen vistas

kring Konungen, för att ftundeligen fysselfättas

af dess verkfamhet: att alltid få utföra dess

bud: att hvarje ny förrättning tillfliyndade ho*
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nom ny yiinést, nytt förtroende: fådant kräfde

de kunfkaper, den oförtrutenhet, den driCti

den erfarenhet och den linnesllyrka , Ibm fällan

förenas i en perfon^ men hade dock alla

funnit rum hos Dahlberg.

Sakernas lopp, en ny fiende, Danmark^
kallade Sveriges Konung ur Polen; och va-

penlyckan, fom få ogerna blottfläller den rådi-

ga tapperheten, införde honom fnart fåfom fe-

gerherre i Jutland och på Fyen, för att låta

krigets börda med fin hufvudtyngd hvila på
fredsbrytårens (kullror. Naturen, hvilken alltid

i öort var frikostig emot Carl Gustaf, er-

böd honom nu öfvergång till Seland på en is-

brygga, den hon på fekler icke plägade lägga.

Konungen ville nyttja tillfället: Riks -Amiralen

Wrangel och Grefve Ulfeldt kunde ej för-

mås till bifall; på Dahlbergs ord Iker Tåget
öfver Balt; och utan detfamma hade Sverige

varit några landfkap ringare, och verlden hade
haft ett hjelteverk mindre att beundra.

Blef han ett kraftigt medel i denna fin fto-

re Konungs hand, att, i en farlig tid, tillvinna

riket länder utan kostnad eller färdeles blod*

fpillan, få fick han ock dela med Carl XI
äran att hafva i märkelig mån bidragit till

deras bibehållande. Ett olyckligt krig i Tysk*

land I
och en förvirrad fakernas ftälliiing i Sve^

fige, hade ingifvit Danmarks Konung hopp, att

igenom nytt fredsbrott återvinna de fednast för.

lorade orter. Faran var flor: lyckan Itod villrå*
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dig, då Dahlbergs förfigtiga drift förde till

Konungens hand en för fienden oväntad ftyrka

ur Sverige, hvarigenom fegern vid Lund be-

reddes, Helfingborg återtogs, och öfvervigten

vände fig till Carls fida.

Ännu en Carl, Carl XII, borde röna

Dahlbergs lljrka och lina företrädares fog,

att högakta denna nu ålderftigne herre. Nord*
iske makterne fammanfatte fig mot Sveriges

unga Konung, och kände icke att han var

född hjelte. Landftigiiingen på Seland och fla-

get vid Narva, bragte Danmark och Ryssland i

beftörtning; August återftod: han borde upp»

lysas om fitt misstag. Konung Carl gjorde

det vid gången öher Diinaftrömmen: en öfver*

gång, den kännare anfett fåfom det ftörsta

mästerftycke af nordiska krigskonsten; och
detta var äfven Dahlbergs verk.

Det är ej brist på ftora gerningar af

Dahlberg, fom inlkränker min berättelfe in-

om några få händélfer; men desse äro alltför

märkelige att ej nämnas, helst de likafom af-

dela hans eljest jemt gagnande lefiiadstid. Så^

fom ung man leder han fvenska foldaten öfver

Balt: vid fin medelålder inkastar han oförmod-

ligt i Skåne en hel armé, och på fin ålderdom
bringar han hären öfver Diina^ tre ftorverk,

utförde för tre Konungar, tre hjeltar, tre Car-
ina a: tär, fon, fonfon.

Jag har trott mig följa den naturliga ord-
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ningen, när jag låtit åtminstone en fkymt af

hans förtjänster föregå hans titlar och embeten.

Han var länge Öfverste- Löjtnant, och beford-

rades tid efter annan till Öfverste och Riks

General -Qvartermästare, Krigs-Råd , General-

Major och Landshöfding, General Fält -Tygmäs-

tare, Kongl. Råd, General-Guvernör, Fält-Mar-

(kalk och Akademie- Cantzler: Adelsman, Fri-

herre, Grefve.

Hvem hade föreftällt fig vid Grefve Dahl-
bergs första ålder, att hans framtid fkulle föra

honom till de högsta äreftällen, dit underfåten

kan fända fin tanka? Hans fader (Jöns Erik-
son) var Lands -Kammererare: en obemedlad
man, fom i denna fonens fpädaste barndom af-

led, och lemnade honom jemte tvenne fyskon;

modern (Dorothea Mattsdotteb) gick äf-

ven efter några år ur verlden. Grefve Dahl-
berg, likafom tillhörig ingen, uppfostrades nu
hos en prest i Vestmanland, nu i Vesterås

(kola, nu i Uppfala, nu i Norrköping, nu i Sö-

derköping, nu i Hamburg; och alla dessa om-
byten voro förelupna, innan han nådde fitt

trettonde ålders år; derefter antagen på Ren-
skölds Fält-Contor i Stettin, och fedan der-

ftädes Kammarfkrifvare, hvilken fyssla han in-

nehade till år 1647, ^^ ^^^ ^^^^ Conduktör

vid Fortifikation.

Det är underligt att fe, hvilka oväntade

medel Förfynén brukar, att antingen afnöta

vissa ojemnheter på menskolinnet^ eller ock att
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ikafFa tidig erfarenhet åt de fnfllen , fom äro

ämnade till vigtiga värf: ämnade att i en ftörre

krets tänka och verka för andra. Förutan de
vidriga omfkilten, fom Grefve Dahlberg un-

dergick, torde hans ftora liilighet Jätteligen haf-

va fört honom på afvägar, der hans gång varit

ofäker, och der hans dråpliga natursgåfvor till-

äfventyrs bhfvit mindre öfvade, mindre väl an-

vände. Nu hade han i barndomen af trångmål

blilvit förd till eftertanke, och behofvet bragte

hans ftadgade finne, att fnart fatta känfla af

rebgion; hvarom hans dagbok, fom ännu är till

hands, bär ett ojäfaktigt vittnesbörd. Man fin-

ner der aldrig antecknad någon för honom el-

ler fäderneslandet lyckhg händelfe, att han ic-

ke ledt fin tanka tillbaka till källan af allt

godt, och lagt i dagen fin erkänfamhet emot
den Högstes välgörande omvårdnad: aldrig nå-

gon olycka, den han ej upptagit fåfom Förfy-

nens vähnening, obegriplig för det närvarande,

men hvilken ofelbart i längden (kulle blifva

rö]d af dess förmånliga följder, Detta vörd-

nadsfulla förtroende för den Allrådandes ftyrel*

fe var den grund, fom gjorde hans öfriga dyg-

der fakra och ofvikliga: fom före(kref honom
hans (kyldigheter, och fom vid alla tillKillen i

hans hjerta troget bevakade öfverhetens, fara-

häliets och me4borgarens ratt.

Ockfå var Grefve Dahlberg, mera än

man föreftäller fig, i behof af dessa tänkefätt.

Se honom på Fyen återkomma ifrån ftora Balt,
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der han pröfvat isen, för att göra öfvergången

fäker. Konungen ifrig att gå in på Seland;

andre ifrigare att hålla honom tillbaka: på ena

Rdan Konungens ära och Fäderneslandets väl;

på andra lidan motfägelfer och hot. Dahl-
berg följer fin pHgt, han tiliftyrker med öf-

vertygelfe, och fista aftonen vid Konungens
läng pantfätter fitt lif för utgången. Tåget lyc-

kas, riket vinner länder, Konungen dör, och

DAHiiBERG blir Öfverste -Löjtnant i aderton år.

Ett mindre öfvadt finne hade fmdsat vid

få förvändt belöningsfätt; men Grefve Dahl-
berg ryggade intet af det förbund, han med
äran hade ingått. Hvarken Konung Fredriks
ftora bemödande att vinna honom till Dan-
mark, icke heller Carl den andres allvarfam-

ma förfök att fästa honom i England, kunde
förleda till utbrott af missnöje öfver hvad han

erfarit eller hyad han förefåg; ty han kände
fäderneslandets behof, och det tillät honom ic-

ke att vara villrådig, äfven vid de förmånligas-

te anbud. Den veklighet, att, under ett öf-

vertänkt lopp till berömliga föremål, allkräckas

af oförrätter, eller att låta ett redligt uppfat

fvigta för få vanlig börda, fom otack är: fådant

förnedrade aldrig vår hjelte; och (kulle väl an-

dras fvaghet kunna öfverväldiga en ftadig man,
hvilken räknar för famveispligt att åftadkomma
få mycket godt, fom ftår i dess förmåga? Sam-
ma oförtrutenhet, fom Grefve Dahlberg i

polska och danska krigen hade visat, ig6n-
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kändes derföre fedan i fkånska fälttågen: lika

oföi(kräckt mod: lika varmt lijerta. Föga kun-

de i fält något företagas, fom ej på fatt och
vis rörde hans General- Qvarterniästare befatt-

ning, och aldrig har någon gjort vidfiräcktare

uttydning af lin embetslkyldighet. Recogno^
fceringar, kartor^ arméens marscher, läger,

flagtordning, cantoner- och vinterqvarter, fäker

gemenfeap qvarteren emellan till hjelpfändning,

magafiner och fälthushållningen i allmänhet, öf-

verrumplingar och belägringar: allt hörde ho-

nom till: allt utfördes af honom, fom tillika

gemenligen föreftod General -Adjutants Embetet
hos Konungen.

Men denna hans verkfamhet tillhörde ej

blott krigets ftunder; freden fysselfatte honom
icke mindre värdigt. Se vi honom i den ftill-

het, fom följde på Carl X:s död, få bringar

han då till fullkomlighet de ritningar, dem han
på ftället affattat öfver fin hjeltes polska Tamt
danska fälttåg, och reser till Frankrike, för att

få de famma ftuckne af mästares hand, under
egen tillfyn. Återvinner Konung Carl XI lug-

net, och företager fig att ftadga alla faker i

ett nytt och fäkert fkick, få påfordrar han der*

vid ej fällan Grefve Dahlbergs drift och rå-

dighet. Skall (keppsflottan neddragas till Carls-

krona, få kc-xUas Grefve Dahlberg till den
hemliga öfverläggning, fom der föregår: flkall

roterings- och indelningsverket införas: regle-

menten för arméens rörelfer och hushållning
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utfärdas; embets- och förfvnrs - ftater upprät-

tas; kungsgårdar byggas; flussar anläggas; flo-

der göras farbare; gränsor emot närliggande ri-

ken uppgås; i allt fadant kräfves Grefve Dahl-
bergs kloka deltagande; och Hkväl voro dessa

göromål blott alt anfe fåfom bifysslor, ty hans

hnfvudfak var vården om förlVarsverket; en

omforg, fom alltid blifver af de mest vidfträck-

ta, och dä allraminst medgaf någon färdeles

ledighet. Ett ombytt politiskt fystem, i nnfe-

ende till utrikes makter; ahmdsfulla grannar

på alla fidor, och deras beftändiga äflande att

inskränka Svea valde, . föranlåta Konungen att

forgfälHgt förvara rikets gränsor, famt andra

vigtiga orter; och Grefve Dahlberg är den,

fom (kall hjelpa fin Konung att bära en få

tung börda. Då färdas han årligen att lieföka

alla rikets fästningar, ifrån Ingermanland till

Brehmen; da bygger han på en tid i Wismar,
Carlskrona , Hellingborg , Landskrona , Mar-
ilrand, Bohus, Göteborg, Narva , Riga och
flera andra ftällen; då följer han Konungen,
fom reser att befe alla förfvars- och anfallslä-

genlieter vid Norrska gränsen, ifrån Bohus in-

till Lappmarken; att förliga den tid, fom åtgår

till författande af planer, grundritningar, före-

fl^rifter vid verkets drifvande, omkostnadsför-

fltig, och alla de delar, fom leda till fparfamhet

och god ordning, före och under arbetet. Det-

ta var Grefve Dahlbergs enibete, det han äf-

ven fåfom Landshöfding i Jönköping måste be-

hålla : ett embete hvilket af honom med den öf-
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verfigt i (kicklighet företräddes, att han med ej

mindre (käl kan fägas hafva uppnått de ftörsta

Ingeniörer i Europa, än helsas för ftamfader åt

den äkta fortifikations vettenfkapen i Svea rike.

Efter livad fäkre kännare intyga , (kola Grefve
Dahlbergs ritningar vittna om en ogemen
djupfmnighet i det, fom tjenar att förftärka con-

trefcarpen, och att hindra grafvens öfverftigan-

de; famt att för öfrigt hans dyrka i fynnerhet

utmärker fig i ett lyckligt bemödande, att gif-

va det inre förfvaret en fådan egenfkap , fom
kunde afhålla fienden, fedan det yttre vore för-

lora dt. Både det ena och det andra höjer Gref-

ve Dahlbergs förtjenst; .få att om vi ock
bortv^ända tankan ifrån Wismars nedbrutna för-

fvarsverk, det han ifrån -grunden uppbyggde,

famt om vi likaledes föka glömma de fasta

orter , fom på hans åtgärd fordom fkyddat

fvenska, nu främmande makters underfåtare,

blifva dock rikels varande, i fynnerhet Gö-
teborgske, Skånske och Blekingske fästningar-

ne, anlagde eller förbättrade af hans hand, de
verkliga äreftoder, hvilka (kola förvara Grefve
Dahlbergs namn åt odödligheten.

Ibland dess fridsöfningar, få vi icke heller

förgäta det präktiga verk, fom, under namn af

Sveda Antiqua et Hodiernaj innefattar rit-

ningar af alla märkeliga orter och byggnader i

Sverige. Man fkulle tilläfventyrs på god grund
vilja anfe detta fåfom ett arbete, hvilket eji-

famt fordrade en menniskas hela lifstid, men
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för Grefve Dahlberg gick det än att full-

komna alltfamraans under de fmå ledigheter,

fom då och då kunde tillfalla honom; ty rikets

anfeende, fom han härmed fökte, eldade hans
naturliga liflighet, och mödan likafom förfvann,

bortblandad i kärlek till fäderneslandet. Hans
teckningar af Konung Carl Gustafs falrflag

och krigsbragder, hvilka till dess Herres och
egen heder utgingo i det allmänna, äro redan

nämde. Desse voro af Konungen ålagde Gref-

ve Dahjlberg, i afligt att upplysa dess histo-

ria, dock förnämligast, att de måtte blifva en
muntrande förefyn för den unga KronPrinsen,

hvars undervisande i fort-ifikationen och krigs-

konsten Konungen hade uppdragit honom, men
hvilket förordnande, vid Konungens död, för-

des under det obrutna testamentet.

Denna händelfe ömmade alltid Grefve

PahlbeRg mer, än den glömska, hvari

hans många förtjenster råkade; begge delarne

en verkan af vissa grundfatser, fom de rådan-

de hade fattat, och dem de ej kunde öfvergif-

va, utan att gå emot fig §elfve. Man kan lika-

väl läga, att hade Grefve Dahlbergs lycka

något inneftående hos det allmänna, få blef

ock hans fordran en riksgäld, fom Carl XI
var angelägen att (kyndfamt betala; emedan
Konungen på kort tid, fteg för fteg, nppfatte

honom ända till Råds-Embetet och Grefve- vär-

digheten. Grefve Dahlberg hade ^elf aldrig

efterfträfvat denna höghet, .ehuru han hade
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nog ftyrka i Qälen^ att bära både det befvaran*

de och det fmickrande, fom åtfölja purpurn;

men då han blef kallad , fåg han i kallelfen ,.

jemte fin Konungs nåd, en ny förbindelfe; och,

med hans fatt att tänka, kunde han bringas

till allt, (bm gaf utrymme för hans Ikyldigheter

emot fäderneslandet. I fantiing: annat är hvad
en värdig underfåte bör äska af fin Ofverhet:

annat hvad han kan njuta; i det förra, måste

han lägga ftränga band på fin egenkärlek: i

det fednare har han blott att rådföra fin Ikick-

lighet, fina egenfkaper. Den känner ej äran i

hjertat, fom tror, det hon någonsin är i ftånd

att förneka fin rätt; och att utftaka ett förkor-

tadt mål för den fria medborgarens anfeendei

famhället, det vore att fäga honom: här är

gränsen för din dygd, din klokhet, ditt hjelte-

mod och ^elfva din medborgerlighet.

Ehvarest Grefve Dahlberg helst varit

fatt med fitjt (kapande fnille, fina kuiifkaper och
erfarenhet, hade han blifvit ett efterdöme för

ämbetsmän af fitt ftånd, ty han var fnartänkt

och tillika djupfinnig, dristig med omtanka och
verkfam utan buller: egenfl^aper dem man med
trygghet tilldöramer den vigtiga rättigheten att

befalla, och hvilka gjorde, att han alltid med
fitt befäl, tillvann fig Öfverhetens ynnest, fam-

» hällets högaktning. Sina underhafvandes kärlek

förvärfvade han igenom okonstladt umgänge,
och ömhet för hvar mans rätt; men deri kalla

goHhet^ fom uppkommer, antingen af efterlå-
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tenhet och fvaghet, eller af bristande begrepp
om fina fkyldigheter och deras utöfning : den
fann icke rum hos honom; utan fåfom förman

var han fträng, emedan han då hade till före-

mål allmänna ärenden, hvilka kräfva ordning;

och ordning beror af ftyrka i befälet.

Ehuru oinfkränkt nåd Grefve Dahlberg
ägde hos Konung Carl X, uppbar han dock
ofta dess aljvarfamma missnöje, for den djerf-

het, hvarmed han ej blott uppförde lig i faran

^

titan ähen fyntes föka henne; och det hör

till hans befynnerliga lycka, att han aldrig öf-

vermannades eller (kadades vid något tillfälle.

I alla fältflag och äfventyr, fom Konungarne
Carl X och XI voro, fans alltid Grefve

Dahlberg vid deras fida. Han ägde det dyr-

bara förtroende, att få del af deras mest hem-
liga uppfat och företaganden, öfver hvilka hans

tankar oftast inhämtades och följdes, när man
undantager Köpenhams belägring, den Grefve

Dahlberg tillftyrkte, att genast, vid Konung
Carl Gustafs fednare ankomst till Seland,

verkftälla: ett råd, hvilket danske herrarne vid

fredsflutet erkände fåfom ganska fäkert, om
det blifvit utfördt. Med åren följde, fåfom van-

ligt är, mera förfigtighet; och den uppmärk-
famhet, hvarmed han, förrän kriget utbrast,

anfåg grannarnes anftalter i öster, hade man
förebragt Konung Carl XII fåfom räddhåga.

Grefve Dahlberg, hvilken viste att hans om-

tanka vantyddes, fortfor dock, att med fin vak-
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famhet förvara Lifland emot ftämplingar, fom

på alla ildor förehades; men fedan fakerne

kommo till fiendtligt utbrott, fullbordade han

fitt vågfamma förflag om gången öfver Diina,

hvarmed han visade, det fruktan allrarainst ha-*

de drifvit honom att tidigaxe, än någon annan,

förefe faran.

Hans redliga uppförande vid alla tillfällen,

gjorde honom ej mindre heder, än hans ftora

förftånd och offörfkräckta hjerta. Som Militär,

fom Landshöfding , General- Guvernör, än i

Brehmen, än i Lifland; på alla ftällen var han
rättvisans tolk och förfvar, alfkafFade egennytti-

ga upptåg, och tillhöll i fynnerhet Lifländska

embersmännen, att ej ockra på fin Öfverhets

förtroende. Det var ock denna hjertats renhet

hos Grefve Dahlberg, fom gjorde honom få

mycket hörd af Konungarne Carl X och XI;
ty de viste, att det är med råd fåfom med
frukter: de behålla alltid någon art af den
jordmån, hvari de växa.

Den lärdom, fom prydde Grefve Dahi**
BERG var förvärfvad vid mognare ålder; fåle-

des mera utfökt, mera lämpad till utöfningen.

Man bör ej tro , att detta vill fäga en upplys-

ning, blott hämtad af fammanlefnaden, eller

en flygtig läsning af vissa lätta (krifter; utan

var det en grundelig kännedom af de allmän-

na begrepp, hvilka i hvar fak leda oss till fäk-

ra omdömen, och gifva ftörre och mindre verk

i deras fammanfättning den fuUkomlighet, hvar-
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efter ftora menniskor egenteligen böra afmätas

och uppfkattas. Denna lyckliga författning, hvari

Grefve Dahlberg fig befann, kunde nogfamt

ikönjas af hela hans lefnad , men förnämligast

af hans handläggning fåfom Gantzler vid den

Akademi, hvars förbättrande och flyttning ifrån

Dorpt till Pernau han med utmärkt klokhet

beförjde.

Grefve Dahlberg var ftor till växten:

hade ett rent och talande anfigte: en vacker

och fast kropp, den hans måttlighet, hans vid-

fträckta resor kring Europa , och hans krigsmö-

dor fatt i llånd att bibehålla få god hälsa, att

han, vid fextiofex års ålder, kunde fåfom Ord-

förande infinna fig i en gräns -commission på
fjällen, till rå-liniens uppgående emellan Herje-

dalen och Trundhems län, famt elfva år der-

efter vara i lägret hos Konung Carl XII, på
andra fidan Diina. Hans egendom var ej Hlr-

deles ftor, men få mycket mindre äfventyrlig

för omilda uträkningar; den var dock tillräck-

lig att väl förfe tvenne döttrar *), dem han

hade i fitt enda gifte med Grefvinnan Maria
Eleonora Draken hjelm.

Sjuttioåtta år gammal, afled Grefve Dahl-
I3ERG 1703 i Stockholm ) der han äfven var

född

c=j DoROTHKA Beata Dahlberg^ gift med Assessoren

Samuel Adlcrberg; och Anna Makia Dahlberg,
gift med Öfverste- Löjtnanten Joachim Christian
VON BSJER*.
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född. Slägten gick med honom ut på fvärds-

fidan; men de, fom räkna fin ättebörd till ho-

nom på mödernet, äro flera högt anfedda hus,

och af dem tvenne Herrar *) vid detta bord,
hviika vexelvis beftrålas af Grefve Dahlbergs
ära, och kasta ett lika återfken tillbaka på hans
graf.

Månne tidens längd, förflutna dagar och
år, kunna afhålla våra tankar ifrån fädernes-

landets förlust, när en Dahlberg dör? Kan-^

(ke vår famhällskänfl^ , förflöad af medgångén^
behöfde väckas med föreftällningen af hans ti-

der, hviika, fastän de nu äro oss gångne ^rr

ögonfigtet, kunna, igenom händelfernas oin-

lopp , i en oblid ftund återkomma. Förfynen;

afvände denna erfarenhet! Men om vi älska

den jord, fom först emottagit oss, och hvrlken

gifvit oss fäkerhet, frid, trefnad och nöjen:

om vi känne, att dessa förmåner äro följder

af vissa ftora menniskors ädelmodiga nit och

bemödande: att de i efterverldens fällhet och
erkäjifla väntat fin belöning, och att famma
hopp bör inom fvenska bröst framgent lifva

äran till lika högtänkta beflut: få må väl vår

frivilliga vördnad uppföka, och vår tackfamhet

omgifva fådaria förtjente medborgare; hvilkas

minne fortplantadt till fednaste ålder, och all-

*) Riks-Rådet m. m.^ Herr Grefve Jorax Gabriel
OxBNSTJKRNA, och KaRsU- Rådet ^ Herr Grefve

GusTAj^ Fredrik Gtjllenborg.

Sv. AikA». Hanoii. lySe, ai
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tid mera förhöjdt, fkall blifva en rättvisa mot
dem och iikafom erfätta vår förlust, då de ej

mera äro till.

Meri hvad är borta af en ftor man? Hvad
fakna vi väl af Grefve Dahlberg? Dahl-
berg, hvars dygd inga omfkifteu förmått krän-

ka, alltid ftor, alltid vuxen fitt och fitt fäder-

neslands öde, lefver väl icke ibland oss, men
vi känna hvad fom qvarblifvit af, honom ; och

allt är qvar, utom hans förgängliga ftoft. Hans«

verk och hans bedrifter; de äro inärfde af fam-

häUet: hans namn af tideböckerna: hans fnille

a£, ätten: hans tänkefätt och hans efterdöme--

Måtte dessa, led för led, falla i arf till hvar

^vensk medborgare!
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BERÄTTELSE
om Äreminnet ofver RiksRådet Grefve

Lennart Torstenson.

JL/et första täflingsämne fom Svenska Akademi-
en framftällde, var Äreminne Öfver RiksRådet

och FältMarfkalken Grefve Lennart Torstetst-

SON. Fyra Skrifter inkoramo, bWd hviijka en,

genom fin öfverträfFande förtjenst, fnart utmärk-

te fig. Att Akademiens egen Höge Stiftare Kon-
ung Gustaf den Tredje författat denna Skrift,

var och förblef under Öfverläggningarne för A-

kademien fullkomligen obekant. Den granska*

des först af utfedde Ledamöter, och fedan fam-

fält af Akademien i Konungens egen närvaro.

Ett fäkrare bevis kan ej företes, hvarken på A^

kedemiens ovetenhet om författaren , eller på
Konungens upphöjda tänkefätt, än den otvung-

na frihet, hvarmed Ledamöterne yttrade fina tan-

kar, och den fördragenhet hvarmed äfven de
omdömen afhördes och upptogos , fom kunde
innehålla några anmärkiiingar och erinringar.

Akademiens protokoller bära vittne om det för-

ra, och det fednare förvaras med de lifligaste

intryck i alla då närvarandes minnen. Priset

tilldömdes utan all annan affigt än den, att gö-

ra rättvisa åt en flor och ovanlig förtjenst. Skrif-.
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ten upplästes på Högtidsdagen ; men belöningen

förblef i Sekreterarens förvar, till dess författa-

ren gjorde fig känd.

Akademien började emedlertid misstänka

den utmärkta heder henne vederfarits. Konun-
gen behagade likväl icke gifva fig tillkänna förr,

än under ett famtal i Akademien följande året

1787 den 28 November. Detta gaf Sekreteraren

fom då tillika var Direktör, anledning att föka

utröna, huruvida Konungen (kulle med välbehag

anfe, att den förvarade prismedaljen af Akade-

mien i underdånighet öfverlemnades , och det

hopp han derom fattade, meddelade han Aka^

demien vid fammankomsten den i December.

Då Konungen famma dag benådade Aka-

demien med fin höga närvaro, och Akademien
hade uppfiigit, höll Direktören å hennes vägnar

detta

TAL.

Stormäktigste Allernådigste Konung!

Dl Eders Kongl. Maj:t vid Akademiens fista

fammankomst nådigst behagade bryta en tyst-

nad, fom hittills ålagt Akademien att endast i

hemlighet vörda Eders Kongl. Maj:t fåfom för-

fattare till det äreminne öfver Lennart Tor-
STSNSON, åt hvilket Akademien förledit år till-

dömde flora priset, utan att derföre uppenbar-
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ligen våga erkänna Eders Kongl. Ma):t; få har

Eders Kongl. Maj:t åt Akademiens häfder ikänkt

en händelfe , den inga andra kunna framvisa.

Historien omtalar Konungar, fom älskat

och fliyddat vettenCkaper, fom inftiftat och upp-

lifvat vittra öfningar; den omtalar Regenter, fom

icke förfmått att använda en del af fin tid på vet-

tenfkaper ; fom räknat för en ära, att inéd fegerns

förena parnassens lagrar. Skall jag nämna det?

Historien omtalar bland de ftore på Jorden dem,

fom ofäkre att genom fnillets ftyrka förvärfva

fnillets fria belöningar , velat tillrifva fig dem
genom anfeendets förförelfe, myndighetens be-

fallningar och maktens tvång. Men att en Kon-

ung velat nedftiga att dela deras ode, fom dol-

de och okände vänta fin dom af en blind rätt-

visa; att han velat erkänna dem för domare,

fom han §elf infatt i denna rättighet; att han

velat täfla om belöningar, dem han :öelf ftiftat;

att, fedan han Hyrt ett förfamladt folk genom
vältalighetens ftyrka, han velat fatta fig i bredd

med dem bland detta folk, fom först börja att

lyfta dess vapen: det är ett efterdöme, fom var

Eders Kongl. Maj:t förbehållit att gifva, och

våra handlingar att förvara åt efterverlden. Den-

na efterverld, fom läser hvad Eders Kongl.

Maj:t Ikrifvit, kan aldrig blifva förundrad atti

då Eders Kongl. Maj:t täflat, Ede^s Kongl. Maj:t

vunnit. Men den torde förundra fig öfver oss^,

fom icke genast igenkände Eders KongL Majtts
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penna; den totde misstänka oss att hafva gjort

det, och åt vördnaden och tackfamheten hafva

gifvit, hvad fom enfamt borde gifvas åt fnillet

och vältaligheten. . Det må derföre tillåtas mig

ett nu i förtid förfäkra, hvad jag en gång med
en häfdateeknares trovärdighet Ikall bekräfta,

att de fom afdömt priset, voro i en fullkomlig

okunnighet om den hand af hvilken vitterheten

då emottog en ny välgerning. Ja, allernådigste

Konung! Det är en ny välgerning emot fäder-

neslandet, då Eders Kongl. Maj: t kallat dess

barn att likna de hjeltar dem Eders Kongl. Maj:t

^elf afmålat och berömt: emot vitterheten, då

Eders Kongl, Maj:t upphöjt dess yrken och ö-

kat de arbeten fom utgöra dess heder: emot
denna Akademi, då Eders Kongl. Maj:t för alltid

gjort dess belöningar märkeliga och begärliga

:

emot oss, fom utgöra Akademien, då Eders Kgl.

Maj:t betagit all tvekan att underkasta fig en
domflol, der mer än en domare (kulle jäfva fig

^elf, om han endast finge rådfråga fitt eget om-
döme. Vågar Akademien utbedja fig ännu ett

vedermäle af Eders Köngl. Maj:ts välgörande

ömhet, det att Eders KpngL Maj:t täckes emot-
taga den fkådepennirig , fom i en annan hand
blifvit en belöning, i Eders Kongl. Maj:ts blir

ett prof af nedftigande från en verkelig höghet

och ai mildhet emot vitterhets idkare, hvilka i

öUa tider, då de undfå dylika fkådepenningar,

under mångas obekymmerfamhet, andres kalla

bifall, torftighetens påminnelfer, lyckans Idngfam-
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het att följa vitträ förtjänster, Ikola till egen

uppmuntran fäga fig: det fom nu utmärker oss,

har en Svensk Konung ickö räknat fig ovärdigt

att emottaga.

Derefter öfverlemnade Direktören i under-

dånighet Skådepenningen, den Konungen täck-

tes emottaga och dervid förklara, att den ikulle

förvaras vid något af Konungens myntkabinett,

med bifogad underrättelfe till framtidens upp-

lysning.

Sådant är förloppet af en händelfe, fom
icke har i vitterhetens historia något exempel,

och fom Svenfka Akademien, med blandade kän-

flor af beundran, tackfamhet och högmod öfv«r-

l«mnar åt minnet och efterverlden«

Slut pä föasTA Delen.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



UNIVERSmr OF MICHIGAN

3 9015 04921 9416

Digitiz|jbyi^;ÖOgle



Digitized byGoogle


